
Nyheder juni 2018 
 

   Århus Forældreorganisation (ÅFO)  
FO-byen, Frederiksgade 78, 8000 Århus C.  

Tlf. 25 48 17 31 Mail: post@aafo.dk, Web. www.aafo.dk 

 

Kære forældre 

Århus Forældreorganisation ønsker jer alle en dejlig sommer sammen med jeres skønne børn.  

Vi håber, I får brugt en masse til på nærvær, hygge og kærlighed. 

Det er brug for, at vi får ladet op i ferien – godt og grundigt - for efteråret bliver nok noget tungt 

med udsigt til endnu en omgang store besparelser.  

 

 

 
 

Udsigt til besparelser 

Vi fastholder, at vi som ansvarlige forældre 

igen må sige NEJ til besparelser på vores 

børn. Det er uansvarligt, at lade kuldsejlede 

forhandlinger på Christiansborg gå ud over 

børnene.  

Vi indgår selvfølgelig gerne konstruktivt i 

udviklingen af, hvordan man kunne 

organisere Børn og Unge anderledes.  

Vi tror på, at der kan være både tid og penge 

at hente i at omlægge dele af organisationen. 

Man har i alt for høj grad decentraliseret 

opgaver i stedet for at fjerne dem, når der 

skulle spares penge. Det tager tid og 

ressourcer væk fra vores børn.  

Vi vil gerne være med til at koncentrere alle 

midler om kerneopgaven og undvære diverse 

projekter, som binder rigtig mange 

ressourcer.  

Vi kan se god fornuft i at reducere områderne 

og måske endda omlægge dem til faglige 

enheder frem for den nuværende 

’geografiske model’. På Fritidsområdet bruger 

man allerede den model. Her har man en FU-

chef (Fritids og Ungdomskole), som kender 

opgaven helt fra top til bund, og som har 

fokus på fagligheden inden for ’sit’ område. 

Da man i sin tid vedtog denne model, var 

man bange for, at det kunne betyde at FU-

området blev isoleret. Men sådan er det ikke 

gået. Man behøver ikke have samme ledelse 

for at samarbejde. En model med en FUchef, 

en dagtilbudschef og en skolechef, synes vi 

er interessant, og vi vil gerne være med til at 

drøfte fordele og ulemper. 

Man skal også se på opgaverne inden for 

fagområderne, og finde dem, som det vil 

være mere hensigtsmæssige at løse centralt, 

så ikke alle opgaver skal løses i alle enheder. 

Og hvad med SFOerne? Er den nuværende 

organisering bedst - eller ville det styrke, hvis 

man fik en anden ledelsesmæssig styring? 

Får SFOerne den opmærksomhed og det 

fokus den skal have for nuværende – eller er 

noget andet bedre? Det synes vi også er 

interessant at dykke nærmere ned i.  

 

Uanset hvordan det hele falder ud, så vil vi 

gerne se et varigt fokus på vores børns 

SFOer og i klubber, så vi sikrer optimale 

tilbud for vores børn.  

Fritidstilbud er ikke kun for sjov.  

 

Vi er glade for at rådmanden har indledt en 

proces med udgangspunkt i styrkelse af 

kerneopgaven. Vi har fremlagt vores bud på 

besparelser overfor rådmanden og indgår 

også gerne i de videre drøftelser.  

 

Vi snakker sammen med lederforeningerne 

og de andre interessenter på området. Og vi 

er helt sikre, her vil man det samme som os: 

– spar ikke på børnene og de unge!  
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Hej medlem af SFOforældreråd.  

Husk at hvis dit barn skal i 4. efter 

sommerferien – så begynder der en ny æra, 

og der venter også forældrene nye 

spændende muligheder for at blive ved med 

at komme med dyrebare input til ledelse og 

medarbejdere i klubbens brugerråd!  

Det giver mening!!!! 

 

 
Borgerforslag om minimumsnormeringer 

Selv om jeres børn er nogle af de store – så 

hjælp de små: Find dit Nem id og skriv under 

– det er nu det gælder: link til borgerforslaget 

 

Tjek din SFO, fritids og ungdomsklub 

Hvis disse elementer er til stede i din barns 

SFO elelr klub, så er det godt: ”Gode venner, 

egen frie tid og fagprofessionelle voksne, der 

er gode til at dele viden om trivsel hos børn 

og unge, er noget af det, der kendetegner 

god kvalitet i fritids- og klubtilbud”, det viser 

en ny undersøgelse fra EVA.  

I september tager ÅFO til høring på 

Christiansborg om denne rapport – det bliver 

spændende! 

Læs EVA rapport 

 

 

 

 

 

 
Fantastisk fest for børns rettigheder 

Over 250 børn fra dagtilbud, indskoling og 

SFO var samlet på Børnenes Jord for at fejre 

at børn har rettigheder. Om eftermiddagen 

fortsatte festen i Midtbyklubben for de lidt 

større børn og unge og sidst var der musik, 

da unge spillede med deres seje klubbands.  

På den årlige Børn og Unges Grundlovsdag 

er det ikke de voksnes grundlov der fejres, 

men børn og unges rettigheder. Dem står der 

ikke så meget om i grundloven, men heldigvis 

har vi FN’s børnekonvention.  

Temaet var i år ’retten til fællesskab og leg’.  

”Med den her fest sætter vi fokus på at børn har 

rettigheder – altså at børn og unge ikke bare har lov til 

at lege, men at de faktisk har ret til det. Børn har ret til 

at lege og de har ret til at være en del af et fællesskab. 

Det er årets tema, og det synes vi er værd at fejre”  

Læs mere om den dejligste dag her  
 

 
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! 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564
https://www.eva.dk/grundskole/kendetegn-ved-kvalitet-fritids-klubtilbud
http://www.aafo.dk/Filer/PMFantastisk_fest_markerer_at_b_rn_har_rettigheder.docx

