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Vi har super travlt - men det går godt, og vi syns’ det rykker! 
 
 
Indsatser i 2014 
Bestyrelsen har valgt at prioritere en række 
indsatser i 2014, som skal have et særligt fokus.  
- ÅFO inviterer til samarbejdsmøde med alle 
medlemmer af Børn og Unge-udvalget. Der er flere 
nye, som vi gerne vil lære at kende.  
- Vi har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på 
normeringer. Gruppen tæller nuværende og tidligere 
repræsentanter fra ÅFOs bestyrelse, ‘nye’ forældre 
og et par pædagoger. Gruppen skal bl.a. formulere 
en række spørgsmål som, i et samarbejde med 
rådmanden, skal bruges til at undersøge 
normeringsforhold i Århus.  
- Der er øget fokus på bedre og mere inddragelse af 
forældre. Det arbejde vil vi naturligvis fortsat 
prioritere at være en del af.   
- ÅFO skal derudover forbedre sin økonomi.  
 

 
SFOrådene reddet  
SFOrådene blev efter vores møde med 
rådmanden fredet - i hvert fald frem til næste 
byrådsvalg. Vi er meget glade for den 
lydhørhed, vi mødte hos rådmanden. Den 
umiddelbare oplevelse er, at politikerne generelt 
ønsker, at SFOforældrene fortsat selv skal 
afgøre om de ønsker et SFOforældreråd.  
 
FOLA 
Kasper Tangsig, kasserer i ÅFO er blevet valgt 
ind i FOLAS bestyrelse. Det er super godt for 
ÅFO med en repræsentant fra Århus i 
landsforeningen - ja, og godt for FOLA!  
 

 
 
Selveje 
Den sidste deltidsinstitution i Århus kommune, 
Valnødden, har indsendt ansøgning om at blive til et 
selvejende dagtilbud. De føler sig klemt i den 
kommunale struktur og ønsker frit at kunne 
reklamere for deres institution og tiltrække de 
forældre, som ønsker netop det miljø Valnødden 
tilbyder. Vi støtter naturligvis forældrenes ønske.  
 
Og vi har bla. i den forbindelse indsendt en masse 
spørgsmål til politikere/rådmand vedr. vilkår for de 
selvejende dagtilbud.  
 
 
 
FU-høringssvar 
ÅFO har indsendt høringssvar vedr. fremtidig 
organisering af Fritids og ungdomsklubberne (FU).  
Læs det her. Vi er nu lige nu ved at skrive hørings-
svar til den endelige indstilling. Vi oplever 
indstillingen som en generel anerkendelse af FU-
indsatsen og fritidspædagogikken. Men vi kan også 
nemt finde anledning til et par spørgsmål.    
 
 
 

 
Facebook-gruppe for SFOforældreråd 
Tidligere på året afholdt ÅFO fællesmøder for 
dagtilbudsbestyrelser og SFOforældreråd. På mødet 
lovede vi at oprette Facebookgrupper. Vi må 
erkende, at vi har haft for travlt til at få dem i gang. 
Vi har besluttet at vi til en begyndelse nøjes med at  
oprette FBgruppen for SFOforældreråd. Fordi vi 
oplever et stort behov for et forum for debat om 
konsekvenser af skolereformen for SFOerne.  
Vi må desværre fortsat udskyde oprettelsen af 
dagtilbuds-gruppen.  
SFOforældrerådene hører fra os! 
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Dialogmøder 
ÅFO har igen været med til at planlægge dialog-
møderne. Vi er ovenud tilfredse med resultatet.  
På dagtilbudsområdet er ‘tid til det enkelte barn’ på 
dagsordenen! Det er et af de mest presserende 
problemer på området - så hatten af for det! Det er 
et stærkt og modigt signal fra rådmanden. På mødet 
med skolebestyrelserne er SFOens fremtid på 
dagsordenen. Det ved vi optager rigtig mange skoler 
lige nu. Der er en generel stor bekymring for, om 
SFOerne kan fastholde og tiltrække børn efter 
udvidelsen af skoletiden. Vi ved, at det også er et 
issue for rådmanden. I en radiodebat med ÅFO har 
han gjort klart, at han ønsker at bibeholde SFOerne 
og at fastholde både kvaliteten og dækningsgraden.  
 

 
Om genhusning og forældreinddragelse 
ÅFO har været involveret i en sag om genhusning af 
kursister i et dagtilbud. Forældrene var stærkt 
utilfredse med beslutningen, som betød at 120 
personer om ugen skulle have undervisning i 
institutionen i dennes åbningstid. Sagen er endt 
med, at kursusvirksomheden på baggrund af 
utilfredsheden trak for sig fra aftalen. ÅFO mener, at 
det er et klokkeklart eksempel på, at vidtgående 
aftaler kun kan indgås, hvis man har forældrene med 
sig. Sagen har ført til debat i byrådet. Forældrene 
har fået en undskyldning. Endvidere er der med 
afsæt i spørgsmålet om brugen af dagtilbuds fysiske 
rammer vedtaget en evaluering af vedtægterne.  
Læs mere i referat fra byrådsmødet; bemærk at 
ÅFOs brev er vedlagt referatet. Se her. 
 
Århus Forældreorganisation (ÅFO) 
Fo-byen, Frederiksgade 78,  
8000 Århus C. Tlf. 25 48 17 31 
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Debat om normeringer 
Igen bliver en undersøgelse, der fastslår at der 
mangler pædagoger, underkendt under henvisning 
til dårlig ledelse. ÅFO mener, at det er arrogant og 
udtryk for dårlig kontakt med virkeligheden, når man 
tror at alt kan klares med ledelse. ÅFO synes, man 
skal tage pædagoger alvorligt, når de siger, at de 
ikke kan indfri de mange forventninger, der er til 
dem, under de eksisterende vilkår. Debatten skyder 
forhandlinger mellem KL og kommunerne i gang.  
KL kan ikke lide minimumsnormeringer: ”Politikere 
siger nej til kvoter i daginstitutioner” . BUPL har lavet 
en undersøgelse, som viser at “pædagogerne lades 
alene med for mange børn”. KL mener, at 
“pædagogers alenetid er udtryk for dårlig ledelse”. 
Det udsagn støttes delvist at Manu Sareen: “hænder 
er ikke den eneste vej til bedre dagtilbud’. BUPLs 
lederforening er uenig: ”Nedskæringer ikke kun 
ledernes problem” .  
 
 
 
 

 
Husk at bruge os!  
Skriv eller ring, hvis du har brug for hjælp, gode råd eller 
vejledning i forhold til sager i dit dagtilbud eller din SFO. 
Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne! 


