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Lidt om Forældrenævnet 
i Århus (FNÅ)
Forældrenævnet i Århus er en interesse-
organisation for forældre med børn i dag-
institutioner og SFOer, som er medlem af 
FNÅ (ca. 90 % af alle daginstitutioner og 
SFOer). Nævnet er partipolitisk uafhængigt.  
Bestyrelsen vælges hvert år på generalfor-
samlingen og arbejder frivilligt og ulønnet. 
FNÅ er forældrenes talerør og forsøger at 
repræsentere den størst mulige gruppe af 
forældre ud fra den hverdag vi oplever og 
de meldinger, vi får fra forældrene selv. FNÅ 
går i pressen, laver aktioner og debatmøder, 
skriver høringssvar o. lign. og er derudover 
i løbende dialog med Rådmand, forvaltning 
og byrådspolitikere for at sikre en god og 
gensidig forståelse og nå pragmatiske løs-
ninger, hvor dette er muligt. I den proces 
bringer vi viden, holdninger, ris og ros vide-
re til kommunen  - så brug os!

Glædelig udmelding om 
modulordningen

D. 13. okt. meldte Nikolaj Wammen, at S nu 
også har erkendt at modulordningen er et 
flop og at besparelsen skal væk: ”Jeg sy-
nes ikke, at den nuværende modulordning 
fungerer særligt godt. Den giver en masse 
bøvl og besvær - både for forældrene og for 
pædagogerne,” (JP Århus) Det betyder at 
der er flertal for at fjerne eller ændre mo-
dulordningen i byrådet. Der arbejdes med 
alternative modeller for ordningen. Vi venter 
spændt på flere udmeldinger.

Budgetforligets 
konsekvenser for 
Børneområdet:

Tilbageførelse af del besparelse ved mo-
dulordning. Institutionerne skal ikke læn-
gere spare 43 mio. kr., men ca. 16 mio. kr., 
som skal findes på personalebudgettet. 
Pengene fra staten til kostordning gik til 
at reducere modulbesparelse - så ingen 
penge til kostordningen i Århus.
Kostrabatten for børnehavebørn med 
små moduler fjernes - alle skal betale 
samme pris for frokosten.
Ingen prisfremskrivning: driftsbudgetter-
ne er ikke blevet fremskrevet siden 2004, 
fra 1990erne kun med ½. Det betyder, at 
der i institutionernes budgetter ikke er taget 
højde for prisstigninger i 5 år og før det kun 
for den halve prisstigning! 

Alle institutioner kan forvente at få en op-
ringning i den nærmeste fremtid – da vi vil 
lave en kortlægning af såvel problemerne 
som de gode løsninger. Vi søger at arbejde 
tæt sammen med forvaltningen om at løse 
identificerede problemer med frokostord-
ningen.

Brugerundersøgelse 
kostordning
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Kommunalvalg 2009
Find en politiker med børnetække: 
FNÅ inviterer til paneldebat med politikere 
og børneforsker, Grete Kragh Müller 
d. 2. nov. Kl. 19:00 på Møllevangsskolen. 

Mød: 

V: Gert Bjerregård
C: Marc Perera Christensen
R: Søren Høilund Carlsen
A: Jacob Bundsgaard Johansen
SF: Dorthe Laustsen
Ø: Jette Jensen

”Børn overlades i alt for høj grad til sig selv. 
Det går ud over deres koncentration, deres 
udvikling og deres evne til at indgå i sociale 
relationer” konkluderer Grete Kragh Müller. 
Se invitationen på www.forældrenævnet.dk

Medlemsmøde
FOLA og FNÅ inviterer til medlemsmøde d. 
10. nov. 
Børn og skæld ud v./ Erik Sigsgaard, lektor, 
forsker, forfatter og foredragsholder.
Sted og tid University College, Skejbyvej 
29, 8240 Risskov, kl.: 19.00 til 21.00
Pris for forældre og ansatte fra institutioner 
medlem af Forældrenævnet/FOLA: kr. 75,-
Tilmelding til fola@fola.dk. 

FNÅ i pressen
13. nov. ”Glæde over opgør med modulord-
ning”
http://jp.dk/indland/aar/politik/article1849528.ece

9. okt. ”Århus-budget serveret”
http://jp.dk/indland/aar/politik/article1845138.ece

1. okt.: FNÅ kritiseret i JPs leder i anledning 
af forældretilfredshedsundersøgelse.
http://jp.dk/indland/aar/meninger/leder/article1835257.
ece

10. sep. Stiften om ’aktion dødens pølse’: 
”Kostordning er en varm kartoffel”
http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090910/
AAS/789849138/1002

se flere på www.foraldrenaevnet.dk

FNÅ pressemeddelelser
Budgetforlig: 
”millionerne der forsvandt – spareforlig med 
sløjfe om”.
Tilfredshedsundersøgelsen:
”Sandheden findes i de åbne kommentar-
felter”. 
Ændring af modulordningen: 
”Modulordningen - endelig en erkendt fejl-
tagelse” 
Læs dem i deres fulde længde på www.for-
ældrenævnet.dk


