Nyhedsbrev oktober 2016
Til forældre med børn i klub og SFO
Kære SFOforældreråd og bestyrelser og
brugerråd i FU
Fra ÅFO vil vi gerne sige jer tusind tak, fordi I
stiller op. I har god grund til at være stolte af
jeres valg. Indsatsen er guld værd for jeres
egne børn og for vores alle sammens børn,
men den er også guld værd for samfundet i et
større perspektiv. Når I vælger at være med i
råd og bestyrelser, er I med til at udvikle jeres
institution for børnenes bedste. Men samtidig
er I også med til at understøtte vores demokrati, fordi I, når I insisterer på at gøre jeres
meninger gældende, bruger demokratiet.
Demokrati er ikke bare en styreform, det er en
måde at leve på, som spejler, at vi tror på, at
alle har noget at bidrage med. Når forældrene
møder ledere, ansatte og hinanden i bestyrelser og råd, så bruger vi vores demokratiske
ret til at ytre os. Det betyder noget; det er sådan vi løfter og udvikler os sammen.
Husk I kan kontakte ÅFO, hvis der er noget, I
ønsker at drøfte med os i forhold til jeres arbejde i råd og bestyrelser.

Budgetforlig uden børn og unge
Vi havde håbet på, at politikerne, nu når omprioriteringsbidraget blev omgjort og sparekravet blev mindsket, ville slække på besparelserne på børne- og ungeområdet, som blev
vedtaget med budgetforlig for 2016. Især mener vi, at der er behov for en geninvestering i
4. klassernes fritidstilbud, da det var her, man
hentede en stor del af besparelserne.

Men desværre landede politikerne et budget
uden investering i børne- og ungeområdet.
Men forligskredsen var tilfreds, flere medlemmer endda stolte. Det virker besynderligt, når
de samme politikere begræd de besparelser,
de tvunget nikkede ja til ved sidste års budgetforlig. Besparelserne er stadig del af kommunens budget omprioriteringsbidrag eller ej.
Fortsat uvished om 4. klasses klubtilbud
Det er endnu ikke meldt ud hvilken økonomi,
der er til rådighed i klubberne til at løfte opgaven med 4. klasserne. Der er ikke lang tid til
de børn, der går i 3. klasse nu, skal begynde i
klub. Det tager tid at forberede et godt fritidstilbud, så vi håber, at klubberne snart får besked på, hvad de har at gøre godt med. Vi
forventer også, at forældrene inden længe vil
modtage informationer omkring rammer og
indhold af klubtilbuddet.

ÅFO med til medarbejderdag i FU
ÅFO har deltaget på medarbejderdag i FU
med et oplæg om forældresamarbejde. Vi
opfordrer til tydelighed omkring formålet med
forældresamarbejdet, og anbefaler at der lokalt arbejdes med en strategi for kommunikation med forældrene.
Vi opfordrer også til at tale arbejdet i råd og
bestyrelser op. Råds- og bestyrelsesarbejdet
er en fornem udfoldelse af vores demokrati!
Vi håber, at alle vil hjælpe med at gøre opmærksom på at medlemskabet af ÅFO betyder, at alle forældre kan kontakte organisationen, hvis der er forhold, de ønsker at drøfte
med os. Vi går også gerne foran, hvis der skal
rejses sager overfor forvaltning og byråd.
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Analyse af SFO – godt nyt for SFOråd
I ÅFO er vi glade – meget glade. Det vi har
kæmpet for i mange år bliver nemlig en del af
en indstilling til byrådet. Det indstilles, at det
fortsat vil være obligatorisk at have SFOforældreråd på alle skoler, at rådene skal have
mere indblik i SFOens økonomi, og endelig at
rådene får selvstændig høringsret. Det er anbefalinger, der styrker forældresamarbejdet
omkring byens SFOer. Vi glæder os til byrådsbehandlingen, hvor vi forventer, at politikerne nikker klart ja til analysens anbefalinger.
Anbefalingerne er fint i tråd med den nye Børn
og Ungepolitiks skærpede opmærksomhed
overfor forældresamarbejdet – så det her er
godt!.
Forældre til børn i SFO skal selvfølgelig have
mulighed for at få indflydelse på deres børns
fritidstilbud gennem rådsarbejde. SFOforældre skal selvfølgelig høres direkte i forbindelse med sager om deres børns SFO. Og
selvfølgelig bør rådene have indblik i, hvordan
SFOens penge bliver brugt på skolen. Der er
klokkeklare bestemmelser, der forhindrer at
forældrebetalingen finansierer undervisning.
Det skal vi insistere på, hvis vi fastholder, at
den danske folkeskole er gratis.
Analysen viser også, at der fortsat er en flot
dækningsgrad, men dog en nedadgående
tendens, som vi skal være obs på. Nogle steder er frafaldet betydeligt. Der er grund til at
bekymre sig, når børn bliver udmeldt af fritidstilbuddene, især fordi flere undersøgelser viser, at det især er udsatte børn, der bliver
meldt ud af SFO og klub. Andre undersøgelser viser, at fritidstilbuddene har signifikant
betydning for de udsatte børn.
Indstillingerne kommer på baggrund af en
analyse af SFO. ÅFO har været repræsenteret i baggrundsgruppen, som skulle hjælpe
med at kvalificere undersøgelsen.

Indslag om fravalg af SFO
Tv2 Øst: Flere fravælger SFO
Ugebrevet A4: Udsatte børn forsvinder fra
Fritidsinstitutionerne

Dialogmøder med rådmand for B&U
Vi har i flere år været i kontakt med forskellige
rådmænd og opfordret til at SFOforældrerådene inviteres til dialogmøder. Det har
Bünyamin Simsek imødekommet. SFOforældrerådene er nu inviteret med til dialogmøderne. Desværre har rådene i mange tilfælde ikke fået det af vide. Kun skolebestyrelsen har modtaget invitationen, hvor det fremgår at invitationen også gælder SFOforældrerådene. Det vil være bedre hvis det var sekretæren for rådene, der modtog invitationen
direkte. Det har vi opfordret rådmanden til at
sørge for fremover. Vi håber, at I fra SFOrådene har mulighed for at deltage på dialogmøderne. Her kan I også møde ÅFO, da vi
deltager med en repræsentant på møderne.
Kontakt ÅFO
Du kan kontakte
vores sekretariatsleder,
Mette, hvis du vil vide mere
om ÅFO, har spørgsmål
eller problemstillinger,
du vil drøfte med din forældreorganisation.
Ris, ros og gode ideer er altid velkomne.
ÅFO er forældrenes interesseorganisation
- vi vil gerne bruges!
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