
Nyhedsbrev for SFO  
Januar 2021 
 

Kære alle SFOforældre 

Vi håber, at I er okay derude og ikke mindst, at jeres SFObørn er! Det er en svær tid. Vi håber, 

at børnene meget snart kan komme i skole og SFO igen. Det her slider på os alle, men det 

bliver godt igen! Mens vi venter, så sker der heldigvis også positive ting på SFOområdet. 

 

Mere SFO, når vi åbner 

Vores landsorganisation, FOLA har stillet forslag om at afkorte skoledagen og udvide SFOtiden, 

når skolerne åbner for de mindste igen. Det synes vi er en brand god ide. Vi skal have 

genetableret de sociale relationer - og vi skal sikre at alle kommer med. Børn finder bedst 

hinanden når de leger, så at give dem mere ro på og mere tid til at lege, det vil være den bedste 

skole-genstart, vi kan give dem.  

Læs mere her: Mere SFO til vores børn  

 

Politisk fokus på landsplan 

Nogle steder bliver SFO’ens økonomi brugt i skolen. Det har en BUPL-undersøgelse 

klarlagt. Nu skal Folketingets ordførere mødes for at tage initiativ til at sikre vandtætte 

skotter i økonomien. Måske kan 2021 blive fritidspædagogikkens år, håber SF’s Jacob 

Mark. læs mere her Også Lotte Roed fra de radikale har sat 2021 som fritids-

pædagogikkens år, og har afholdt første online inspirationsmøde på sin FB, hun har samlet 

de væsentligste pointer fra mødet - dem kan man læse på hendes profil se mere her  

 

 

Nødpasning 

Nødpasning er ikke kun for forældre med behov for pasning i dagtimerne. Nødpasningen 

gælder også børn, som mistrives derhjemme med online undervisning. Kontakt din skole, 

hvis du oplever at dit barn har brug for at komme afsted.  

Læs retningslinjerne i Århus her  

https://fola.dk/nyheder
https://bupl.dk/artikel/sfoernes-oekonomi-skal-ikke-bruges-i-skolen-nu-vil-boerneordfoererne-sikre-sfoernes-ressourcer/
https://www.facebook.com/lotterod
https://www.facebook.com/lotterod
https://www.aarhus.dk/corona/coronainformation-til-dig-som-borger/skoler-dagtilbud-og-fritidstilbud/om-noedpasning/
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Hjertevarmt tiltag i SFO  

Pædagog fra Skjoldhøjskolen besøger SFObørnene.  

Det er simpelthen så fint! 

læs mere her  

 

Inspirationsmøde for SFOforældreråd 

Vi er super kede af, at vi endnu ikke har kunnet holde inspirationsmøde for og om 

SFOforældreråd. Men vi vender frygteligt tilbage, så snart der er grønt lys for at mødes.  

 

 

Visionen for fritidsområdet i høring 

Lidt for få høringssvar 

Vi har nu pløjet alle indsendte høringssvar igennem. Vi synes, at der er lidt for mange SFOer, 

som ikke har indsendt høringssvar, det er ærgerligt. Men mon ikke også corona spiller ind 

her? Det er svært, når man ikke mødes. De høringssvar, der er indsendt er heldigvis super gode 

og positive, og med mange fine forslag og ideer, som vi kan bygge videre på.  

 

Positive tilkendegivelser 

De indsendte høringssvar er - ligesom vi er i ÅFO - positive over for visionsdelen. Der er stor 

opbakning til at  give fritiden det fokus, den fortjener. Fritiden har nemlig værdi i sig selv! Vi 

glæder os til at arbejde videre for den sag - det er jo hjertebarnet i ÅFO's arbejde for 

fritidsområdet.   

 

Møde i SFO-arbejdsgruppen om mål- og indholdsbeskrivelse 

Vi har afholdt møde i arbejdsgruppen for SFO, som består af os, BUPL, FOA og AaSLF 

(SFOlederne), ÅSLF og skolelederne, hvor vi gennemgik høringssvarene, med henblik på 

mål- og indholdsbeskrivelsen. Høringssvarene var gennemgående positive, det er vi glade for, 

da vi jo har været med til at kvalificere ændringerne. 

Det fremgik tydeligt, at der er meget forskel på, hvordan og om man har arbejdet med mål- og 

indholdsbeskrivelsen. Vi hæfter os ved, at de, der har arbejdet med det, har gode erfaringer, 

som vi kan trække på, når vi skal have alle med. 

I arbejdsgruppen var der fokus på, at der skal laves en guide til, hvordan man kan arbejde med 

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/majken-har-lavet-sit-eget-corona-tiltag-formaalet-er-at-se-hvordan-de-har-det?fbclid=IwAR03o71gWNItAEqUXXZovXNTAQ-8zH6vaf-spX7-AxqY5dyuwq7n_VoJ9Pk
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mål- og indholdsbeskrivelsen, så den får reel betydning for SFOerne. 

I ÅFO ser vi også gerne et dialogmøde med rådmanden og Børn og unge-udvalget hvor vi kan 

drøfte SFOvisionen og samtidig bruge det som kickoff for arbejdet ude på skolerne med mål- og 

indholdsbeskrivelsen.  

 

SFOforældreråd: Fordi fritiden har en værdi i sig selv, og fordi SFOen udgør en særlig del af 

skolen, da den er frivillig og forældrebetalt, ser vi SFOforældreråd som en selvfølge. 

SFOforældre skal selvfølgelig have mulighed for indflydelse på det forældrebetalte tilbud uden 

at melde sig ind i en skolebestyrelse, som også beskæftiger sig med alt muligt andet end SFO. 

Der er flere kommuner, hvor man ikke har valgt at give forældrene denne mulighed. Vi ved, at 

der er forældre ude i DK, der skæver misundeligt til Århus. 

I høringssvarene er der mange fine tilkendegivelser, om det vigtige arbejde i 

SFOforældrerådene. Samtidig ønskes der flere kompetencer og et bedre samarbejde med 

skolebestyrelserne. Vi kan kun være enige.  

Det bliver nævnt, at der er skoler, hvor det har været svært at samle forældrene om 

SFOforældrerådsarbejdet. Nogle steder har der måske heller ikke været lagt så meget energi i 

opgaven? Men ligesom med arbejdet med mål - og indholdsbeskrivelsen, så fungerer det super 

fint rigtig mange steder. Det står klart og tydeligt, at forældrenes engagement i rådet gør en 

forskel. Lad os samles om det afsæt! 

Læs ÅFO's høringssvar om den fritidspædagogiske vision for SFO 

Høringssvar SFO & Høringssvar FU 

 

HUSK ÅFO's generalforsamling  

Det er nemt og det er online 

Generalforsamlingen afholdes d. 23. februar kl. 20-21.15 

Tilmelding til GF på post@aafo.dk 

I modtager et link til mødet, når I har tilmeldt jer 

Invitation 

Telefon 25481731 

Mail post@aafo.dk 

www.aafo.dk 

FO-byen, Frederiksgade 78 C 

8000 Århus C 

http://www.aafo.dk/Filer/_FO_H_ringssvar_Fritidsp_dagogisk_vision_SFO_2021.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/_FO_h_ringssvar_fritidsp_dagogisk_vision_FU_2020.pdf
http://www.aafo.dk/Filer/Indkaldelse_til_generalforsamling_2021_-_Kopi.pdf
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