Nyheder marts 2019
Kære alle forældre med børn i SFO og
klub
Vi har lagt 2018 bag os, og springer ud i foråret med en nyvalgt bestyrelse.
Vi er kæmpe optimister og tror på, at 2019
bliver endnu et super godt år i ÅFO.
Anne Ernst Grøndal er blevet valgt til formand. Hun overtager posten fra Morten
Bowman, som har sagt farvel og tak efter 8½
år på posten. STORT TAK TIL MORTEN.
Som næstformand har vi valgt Annette Kjær
Lange og Lars Mejdahl som kasserer. Lars
Klavsen er stadig med i bestyrelsen. Og så er
der Sofie Bak Hansen og Gertrud Holmen
Gammelgaard, som er bestyrelsens nye,
stærke kort.
Bestyrelsen har desuden udpeget Thomas
Stubbe, som eksternt medlem af bestyrelsen,
grundet hans store erfaring og arbejde med
udvikling af SFOområdet. Derudover vil vi
forespørge netværket for de selvejende dagtilbudsbestyrelser, om de vil have en repræsentant i ÅFOs bestyrelse.

Årsberetning for 2018
2018 har været et spændende år – og et fedt
år. Vi har haft en super kompetent bestyrelse,
og der er taget mange vigtige og rigtige beslutninger. Der har været et nervepirrende
forløb om budget for 2019, ny dagtilbudslov
og nye forbedrede styrelsesvedtægter og så
har vi holdt en fantastisk fest for at fejre børns
rettigheder. Vi ser tilbage på 2018 og vi synes, at vi har gjort det godt.
Læs hele beretningen her

Skoleforlig kræver genopretning
af fritidsområdet
Da man for efterhånden nogle år siden satte
timetallet op i skolen, forkortede man SFOernes og klubbernes åbningstid og reducerede
budgetterne. Nu har man vedtaget at forkorte
skoledagen igen i indskolingen, og man har
gjort det nemmere at forkorte dagen i udskolingen. Der afsættes 190 millioner kroner til
SFO, for at finansiere de ekstra timer, som
SFO’erne skal holde åbent. På klubområdet
følger der ingen penge med, da det er på
frivilligt basis at forkorte dagen, og frivilligt for
klubben at udvide åbningstiden. Men vi skal
fortsat være opmærksomme på, at reducerer
man timetallet i skolen, så er der brug for at
udvide timetallet i klubberne. Vi håber at skolerne vil indgå nogle fornuftige ordninger med
klubberne, så de har råd til at åbne når skolen slutter.
Vi vil insistere på en genopretning af byens
fritidsmiljøer i både SFO og klub.
Det går vi til de kommende budgetforhandlinger med.
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Landsdækkende undersøgelser afløser
lokale forældretilfredshedsundersøgelser
Regeringen, KL og danske regioner har indgået en aftale om at der skal være landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på
dagtilbuds og skoleområdet. Derfor har man i
Århus valgt at udskyde forårets forældretilfredshedsundersøgelser. Vi har været vandt
til undersøgelser med en kvalitet, vi ikke har
været tilfreds med. Kringlede spørgsmål,
spørgsmål til forhold vi reelt ikke kan vide
noget om. Og formålet har alle dage været
uklart – er det lokalt ledelsesværktøj eller tal
politikerne kan bruge i forsvar fra kvaliteten?
Seneste møde om tilfredshedsundersøgelserne var der ellers hul igennem, og vi gik fra
mødet med håb om en for fremtiden forbedret
undersøgelse. Vi må indrømme, at vi hellere
så et tæt lokalt samarbejde med alle interessenter på området om en kommende, forbedret undersøgelse end en ensartet standart for
hele landet. Men vi får se.

over kommende valgtemaer. At det ikke allerede er sådan, det forstår vi faktisk ikke en
dyt af. Vi vil gøre vores til at børn og unge
kommer med på listen.
Indtil videre er vi sammen med BUPL Århus
og Ungdomsringen ved at planlægge et
valgmøde om børn og unges fritid i SFO og
klub. Mødet tilrettelægges som en samtalesalon, hvor salen lytter med under parolen
"samtaler er bedre end valgtaler".
Vi forsøger også at få stablet et valgmøde om
vuggestueliv på benene.
Følg med på vores side for flere informationer.

Følg din forældreorganisation på Facebook

Folketingsvalg på vej
For ÅFO er det altafgørende at få børn og
unge på dagsordenen til det kommende folketingsvalg. Vi bliver faktisk noget bekymrede, når vi ser at eksempelvis DR ikke nævner
børn og unge, blandt de temaer, som helt
sikkert er med i den kommende valgkamp.
Hvis man spørger folk med børn (også også
ret mange uden), så er børn det vigtigste, vi
har. At sikre dem de bedste vilkår i dagtilbud,
skoler SFO og klubber burde være i top 3

Kontakt ÅFO
Du kan kontakte vores sekretariatsleder, Mette, hvis du
vil vide mere om ÅFO, har spørgsmål eller
problemstillinger, som du vil drøfte med din
forældreorganisation.
Ris, ros og gode ideer er altid velkomne!
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