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Kære forældre 
Den årlige generalforsamling er veloverstået. Tak til de fremmødte for bidrag til en god debat. Der 
blev valgt en ny, stærk og driftsikker bestyrelse på 9 medlemmer, heraf er 3 nye og 6 genvalgte. 
Alle de valgte er super engagerede og har på forskellig vis stor erfaringen inden for børneområdet i 
Århus. Efter konstituering i uge 9, kan man se ÅFOs bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside. 
 

Bestyrelsens beretning 

 
På generalforsamlingen fremlagde bestyrel-

sen sin årsberetning for 2013. Her ser ÅFO 

tilbage på et spændende år, hvor vi skiftede 

navn, arbejdede med skolereform, kommu-

nalvalg og intensiverede samarbejdet med 

forvaltningen. Læs beretningen her 

 

Ny rådmand 

 
I 2014 fik vi ny rådmand på børneområdet, 

Bünyamin Simsek fra Venstre. Han har i et 

interview til Stiften sat ord på nogle af det, 

han vil tage fat på. Læs vores pressemedde-

lelse ”En rigtig god begyndelse”  

Vi har siden været til to møder med rådman-

den. Det ene sammen med Foreningen af 

skolebestyrelser i Århus om indstilling vedr. 

SFOforældrerådene. Senest var ÅFO invite-

ret til møde om fremtidigt samarbejde. I invi-

tationen til ÅFO stod følgende: ”Som noget af 

det første har jeg valgt at kontakte jer, fordi I er  

 

blandt Børn og Unges vigtigste samarbejdsparter 

– både når det gælder udvikling af området og 

dagligt samarbejde”. Det betyder meget for os, 

at blive mødt med den indstilling, fordi det er 

helt i tråd med vores egne ambitioner for vo-

res organisation. På mødet talte vi bl.a. om 

forældreindflydelse. Intensionen fra rådman-

den var klar: mere kompetence til forældrene. 

Han pointerede også, at der skal ro på bør-

neområdet, både hvad angår økonomien, 

men også i forhold til hverdagen for børn og 

ansatte. Og så gav han udtryk for, at han 

gerne i et samarbejde med ÅFO vil være med 

til at undersøge, hvordan det står til med 

normeringerne i Århus. Det tegner godt! 

 

Indstilling truer SFOråd 
I januar kom en indstilling vedr. skolerefor-

men i høring. Her lægges op til, at det skal 

være op til skolebestyrelsen, om der skal 

være SFOforældreråd. ÅFO mener, at det 

bør være op til SFOforældrene, om de ønsker 

at danne et SFOforældreråd og på den måde 

få indflydelse på deres børns fritidstilbud.  

 

Det er problematisk, at SFOforældrerådene 

ikke har været høringspart i sagen. Især fordi 

vi ved, at flere skolebestyrelser ikke har væ-

ret i dialog med rådene om indstillingen, som 

de burde ifølge styrelsesvedtægterne. Det 

betyder, at der kan være SFOforældreråd, 

der ikke er orienteret om indstillingen, og der-

for ikke har haft mulighed for at ytre sig.  

 

Læs vores høringssvar mv. her 

 

 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=59
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=58
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=57
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Foredragsaften  
-om forældresamarbejde  
”Forældre der stiller krav”  

Dorthe Boe Danbjørg fra Forældrenes Lands-
forening og John Halse, psykolog og fore-
dragsholder, giver deres bud på det gode 
forældresamarbejde, forældrenes krav 
og forventninger til deres barns institution, 
ansvarsfordeling m.h.t. børns trivsel, daginsti-
tutionen som ”servicebutik” m.m. 
 
Tid og sted: d. 11. marts kl.19-21, VIA  

University College, Skejbyvej 29, Risskov. 
Arrangør: ÅFO og FOLA 
Læs mere om aftenens tema her 

 
 

Generalforsamling i FOLA 

 
 
Forældrenes Landsorganisation har indkaldt 
til generalforsamling d. 29 marts.  
Vi kan, fordi vi er medlem af FOLA indstille en 
person til opstilling til FOLAs bestyrelse. 
Denne behøver ikke sidde i ÅFOs bestyrelse.  
Måske var det noget for dig?  

Ring til ÅFO og hør nærmere på 25 48 17 31 
Hent indkaldelsen til generalforsamlingen her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like ÅFO og bliv opdateret!  
ÅFO er på facebook. Her kan du følge med i 

hvad vi laver og deltage i aktuelle debatter 

om børne- og ungeområdet. 

 

Inviter ÅFO 
Vi kommer gerne ud til møder i bestyrelser 
eller SFOforældreråd og fortæller om vores 
arbejde. Skriv til post@aafo.dk og inviter os! 
 

Landskonference  
-om ledelse i dagtilbud 
”Ledelse af daginstitutioner, anno 2014” 

Denne landskonference giver et signalement 
af daginstitutionsledelse anno 2014, med 
fokus på områdeledelse, neværksledelse mv. 
Det debatteres om strukturændringerne har 
ført til de ønskede resultater.  
Hovedoplæg v. Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) og Professor Steen Hildebrandt. 
I panelet deltager bla. ÅFOs daglige leder 
Mette Bach Larsen.  
 
Målgruppe: Ledere, personale, politikere, 

embedsmænd, bestyrelsesmedlemmer, or-
ganisationer og myndigheder 
 
Tid og sted: d. 31. marts kl. 9-16  
MesseC, Vestre Ringvej 101, Fredericia 
Arrangør:  

DLO, Daginstitutionernes Landsorganisation 
Find programmet for dagen her 
 
 

 

 
 

Husk at bruge os!  
Skriv eller ring, hvis du har brug for hjælp, 
gode råd eller vejledning i forhold til aktuelle 
sager i dit dagtilbud eller din SFO. 
Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne! 
 
 
 
 

Århus Forældreorganisation (ÅFO) 
Fo-byen, Frederiksgade 78,  

8000 Århus C.  
Tlf. 25 48 17 31 

Mail: post@aafo.dk  
Web. www.aafo.dk 

 

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=73
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=73
http://www.fola.dk/downloads/1_indkaldelse_generalforsamling_2014.pdf
http://www.dlo.dk/arrangementsoversigt.asp

