November 2017
kommunalvalg 2017
Kære forældre og andre læsere af ÅFOs nyhedsbrev
Vi har fundet lidt godt og blandet om kommunalvalget i Århus til jer.

Valgdebatter
Lokalavisen arrangerer: Borgmester Jacob
Bundsgaard (S) VS Borgmesterkandidat og
nuværende rådmand for Børn og Unge,
Bünyamin Simsek (V)

Husk børnebrillerne
- når du sætter dit kryds
ÅFOs valgtest kan du prøve her - måske det
hjælper dig til at finde din børnevenlige
kandidat. ÅFO's VALGTEST
Andre valgtest
DR valgtest
TV2 valgtest
Stiften valgtest

Alle kandidater
Link til alle kandidaterne i Århus

Valg Workshop
Søndag d. 12 november 14.00-16.00
"For Børn, forældre, pædagoger, lærere og
mange flere. Vi ønsker at skabe en
handleworkshop og et anderledes politisk
møde, hvor alle deltagerne kommer til at
bidrage med både meninger og handlinger.
Læs mere her Optaget af børn og unge sæt
handling bag - vi gør det sku

BUPL Århus’ valgtema med film
BUPL Århus har spurgt en række kandidater
fra forskellige partier, hvad de vil gøre for
børn og unge-området, hvis de bliver valgt
ind i byrådet.
Se film med kandidaterne
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ÅFOs valgsnak
Om fritid og ungdomsklubber
Et forrygende møde med masser af gode
samtaler og super seje unge fra byens
Ungebyråd og de lokale ungeråd.
Omdrejningspunktet var i høj grad klubbernes
indflytning på skolerne. Ingen af tilhørerne
synes, det var en god ide. Men sjovt nok
virkede politikerne heller ikke begejstrede.
Vi håber et nyt byråd vil gentænke den
beslutning.
I forbindelse med valgarrangementet bad vi
politikerne om at formulere deres visioner for
fritids- og ungdomsklubberne i Århus.
Læs politikernes statements her
Se de unges film om klubbernes fremtid
(Advarsel den er cool, men lidt sørgelig).
Kort interview med 3 af de unge deltagere

SÆT også et KRYDS i din KALENDER
Den 31. januar kl.19.00-21.00
Århus Forældreorganisation afholder
generalforsamling med tema om robusthed.
Nanna Kruuse, som er med i Århus
Forældreorganisation og er børnepsykolog vil
stille skarpt på, hvordan forældre og
pædagoger kan arbejde sammen om at
skabe robuste børn. Oplægget vil være
praksisorienteret og jordnært.
Yderligere info følger.

Kontakt ÅFO
Du kan kontakte vores leder,
Mette, hvis du vil vide mere
om ÅFO, har spørgsmål eller
problemstillinger, som du vil drøfte med din
forældreorganisation.

Blandet om KV2017
DR: Politikerne vil tale om børn, folkeskole og
ældre.
Stiften: Penge findes i valgår – besparelserne
kommer bagefterbager

Ris, ros og gode ideer er altid velkomne.
ÅFO er forældrenes interesseorganisation –
vi vil gerne bruges!

Politiken: Kend din kommune - sådan bruger
Århus dine penge
Og så lige en opfordring fra Børn og
Ungebyrådets borgmester til at stemme og at stemme fornuftigt ;)
Gellerup-borgmester i børnehøjde
Århus Forældreorganisation (ÅFO)
FO-byen, Frederiksgade 78, 8000 Århus C.
Tlf. 25 48 17 31 Mail: post@aafo.dk, Web.
www.aafo.dk

