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Kære forældre i Århus til børn i 

klubber, SFOer og dagtilbud 

Bestyrelsen i ÅFO vil hermed gerne takke af 

for 2014. Det har været et spændende år med 

fokus på normeringer i dagtilbud, SFOens   

vilkår som konsekvens af skolereformen, ny 

struktur på FU området, økonomi i dagplejen 

og meget mere.  

Nu kan vi endelig også sige, at alle dagtilbud i 

Århus er medlem af ÅFO. Det er vi stolte af og 

glade for. Vi håber, at vi også snart får de sid-

ste tre SFOer med. Vi håber også, at vi i 2015 

får genoptaget samarbejdet med klubberne. 

Alt det og meget mere kan du høre om på ge-

neralforsamlingen, når ÅFOs formand, Morten 

fremlægger bestyrelsens årsberetningen.  

Bestyrelse har udarbejdet et forslag til en ny 

organisering af bestyrelsesarbejdet i ÅFO. 

Læs mere her i nyhedsbrevet og hør meget 

mere på generalforsamlingen. 

 

 
 

Bestyrelsesmedlemmer efterlyses! 

Vi håber, at der er nogle af jer forældre, der 

har lyst til at stille op til ÅFOs bestyrelse, eller 

som har lyst til at involvere sig i ÅFOs ar-

bejdsgrupper. Det er ikke et krav, at man er i 

råd eller bestyrelse i et dagtilbud, SFO eller 

klub – alle forældre kan opstille.  

 

Vi mangler aktive forældre i ÅFO!!!  

 

Ring endelig til vores daglige leder, Mette for 

at høre mere om arbejdet i ÅFOs bestyrelse 

og i arbejdsgrupperne på 25 48 17 31. 

 

 

Generalforsamlingen  

Vi glæder os til at se jer til vores generalfor-

samling! 

Tirsdag d. 3. februar kl. 19.00-21.00.  

Frederiksgade 78B, i FO-byen, Stiften Loun-

gen (i baggården ved restauranten Kawloon). 

Der er ofte p-pladser ved musikhuset.  

 

I forbindelse med indkaldelsen til generalfor-

samlingen er der desværre udsendt mails 

med fejl i. Det beklager vi. Tingene gik alt for 

stærkt her. Filerne er blevet rettet.  

 

Indkaldelse til generalforsamling 

Plakat for SFOerne 

Plakat for klubberne 

Plakat for dagtilbud 

 

 

 

 

Fællesmøder 

I november afholdt ÅFO fællesmøder for dag-

tilbudsbestyrelser og SFOforældreråd.  

I kan læse resume af møderne her:  

Resume af mødet for dagtilbudsbestyrelser 

Resume af mødet for SFOforældreråd 

 

 

 

http://www.aafo.dk/Filer/Generalforsamling_2015-2.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Plakat_generalforsamling_SFO.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Plakat_generalforsamling_Klub-1.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Plakat_generalforsamling_dagtilbud.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Resume_F_llesm_de_for_dagtilbudsbestyrelser_2014.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Resume_F_llesm_de_for_SFOfor_ldrer_d_november_2014.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Resume_F_llesm_de_for_SFOfor_ldrer_d_november_2014.pdf
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Ny struktur i ÅFO 

Der nedsættes en bestyrelse som sædvanligt 

efter de gældende vedtægter. Denne mødes 

fire gang årligt. Her tages overordnede princi-

pielle beslutninger om organisationens virke, 

vision og retning. Alle økonomiske forhold vil 

også blive behandlet her. 

Der oprettes to overordnede arbejdsgrupper, 

som mødes minimum 6 gange årligt.        

Grupperne refererer til bestyrelsen og arbej-

der under ansvar for denne. Den ene arbejds-

gruppe beskæftiger sig med dagtilbudsområ-

det og den anden med fritidsområdet (SFO og 

klub). På det konstituerende bestyrelsesmøde 

vælger man, om man vil være i den ene eller 

anden gruppe.  

Møderne i arbejdsgrupperne ledes og tilrette-

lægges af en tovholder i samarbejde med den 

daglige leder, som er ansat i organisationen. 

Der vil blive temasat et specifikt indhold samt 

fastsat en dato for hvert møde i arbejdsgrup-

perne, så man her selektivt kan udvælge 

hvilke møder, der er relevante i forhold til 

egne interesser. Arbejdsplan/mødekalender 

vil blive fremlagt på 1. møde i arbejdsgruppen 

og skal godkendes og tilrettes af denne.  

Arbejdsgruppen kan inviteret relevante inte-

ressenter med på møderne, og der kan eks-

tages direkte kontakt til forældre, som 

ÅFO eksempelvis har været i kontakt 

med i forbindelse med specifikke pro-

blematikker. Det er muligt at være med 

i en af de to overordnede arbejdsgrup-

per uden at være medlem af bestyrel-

sen. Der kan yderligere nedsættes ar-

bejdsgrupper med specifikt formål, 

som mødes ud over de planlagte mø-

der. 

 

 

 

 

Grafik ny struktur 

 

 

 

Husk at bruge os!  
Skriv eller ring, hvis du har brug for hjælp, 
gode råd eller vejledning i forhold til aktuelle 
sager i din børneinstitution. 
 
Ris og ros og gode ideer 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/

