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Kære forældre til børn i dagtilbud 

Vi har haft meget travlt meget længe, derfor er 
vi forsinkede med nyhedsbrevet. Men travlhed 
kan være en god ting, når det skyldes, at der 
foregår en masse spændende ting, som vi er 
en del af. Men desværre skyldes det også, at 
vi står over for en alvorlig sparerunde. Det er 
endnu ikke fastlagt, hvordan besparelsen ud-
møntes, men flere af de foreløbige forslag, 
der er fremlagt af direktøren, de er ikke for 
børn!  Vi håber på, at de forslag man ender 
på, og som skal i høring er mere børnevenli-
ge. De bliver offentliggjort d. 10. december. 
 

Tillykke til nye dagtilbudsbestyrelser  

Vi håber, I er kommet godt i gang, og vi glæ-

der os til at samarbejde med jer. Husk at bru-

ge os, hvis der er noget, I ønsker at drøfte 

med os i forhold til arbejdet i bestyrelsen.  

 

Ny Børn og Ungepolitik i Århus 

ÅFO har været med i arbejdet med udviklin-

gen af den ny børne- og ungepolitik. Proces-

sen har været spændende. Vi kvitterer i vores 

høringssvar for engagement og lydhørhed. 

Skønt at se, at mange af vores pointer er 

med. I høringssvaret problematiserer vi, at 

høringen fandt sted før dagtilbudsbestyrelser-

ne var kommet ordentligt i gang. Vi har skre-

vet høringssvar sammen med Foreningen af 

Skolebestyrelser i Aarhus. Læs det her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowationsworkshop 

ÅFO var med til innovationsworkshop sam-

men med en masse spændende folk: borgere, 

politikere, ledere, lærere, pædagoger, forvalt- 

 

 

 

ningsfolk, politibetjente, folk fra psykiatrien, 

sundhedsplejersker osv. Opgaven lød i al  

sin innovative enkelhed på at finde måder at 

organisere indsatsen på, som virker, så vi kan 

spare nogle penge.  

Et gennemgående ønske var, at hjælpen skul-

le tættere på, at den enkelte skulle have mere 

frihed og tid til at tage sig af problemerne, 

frem for nu, hvor man skal udarbejde bureau-

kratiske, ansøgninger for at få ekstra hjælp. 

Mange beskrev arbejdsgangene i forbindelse 

hermed som træge, besværlige, tidskrævende 

og dyre.  

Der blev også efterlyst en mere helhedsorien-

teret indsats, så man frem for bare at se på 

det enkelte barn ser på hele familiens trivsel.  

  

 
 

Genmæle fra ÅFO 

Vores børneminister, Ellen Trrane Nørby var 

ude med en bredside mod forældre, der øn-

sker mere tid sammen med deres børn, læs 

her: ”Glem deltid og kom i gang.”  

Morten Bowmand, formand for ÅFO gav svar 

på tiltale. Han kalder udfaldet for upassende. 

Læs mere her: ”mere arbejde kræver bedre 

pasning af vores børn” 

Også Forældrenes Landsforening, FOLA var 

ude med en kritik af ministeren. Læs mere 

her: ”det hænger slet ikke sammen”.  

 

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

http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=116
http://www.politiko.dk/nyheder/ministeropsang-til-boernefamilierne-glem-deltid-og-kom-i-gang
http://m.bt.dk/?redirect=www.bt.dk%2Fpolitik%2Fforaeldre-mere-arbejde-kraever-bedre-pasning-af-vores-boern
http://m.bt.dk/?redirect=www.bt.dk%2Fpolitik%2Fforaeldre-mere-arbejde-kraever-bedre-pasning-af-vores-boern
http://www.bt.dk/politik/foraeldre-svarer-igen-efter-minister-opsang-det-haenger-slet-ikke-sammen
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BESPARELSER PÅ VEJ IGEN 

Som I sikkert ved, så er der besparelser på vej 

igen.  

Vores budskab til møde med direktøren var, at 

der er brug for flere - ikke færre pædagoger, 

hvis vi vil noget ambitiøst med børneområdet. 

Vi oplever, at der er for mange små initiativer og 

projekter, som faktisk tilsammen - trods de fine 

hensigter - dræner kommunekassen og det lo-

kale overskud.  

Vi efterlyser et tjek af alle igangværende initiati-

ver, og opfordrer til, at kommunen kanaliserer 

flest mulige penge til at løfte grundnormeringen. 

Der er brug for gennemtjek af, om decentralise-

ringen af administrative opgave er gået for vidt. 

Den øgede decentralisering af opgaver betyder, 

at en større og større del af forældrebetalingen 

går til administration frem for til tid til børnene. 

Der er brug for at tjekke op på, hvilke arbejds-

opgaver der belaster institutionerne og tager tid 

fra børnene. Undersøgelse fra Bureau 2000 

opgør, at pædagoger bruger ca. halvdelen af 

deres tid væk fra børnene. ÅFO går ind for at 80 

% af pædagogernes tid skal bruges sammen 

med børnene. 

Ofte hører man folk sige: ’Spar på Grøndalsvej’.  

I ÅFO mener vi, at kommunen bør have som 

mål, at ingen kan undvære Grøndalsvej, fordi 

ingen er i tvivl om, at de opgaver, der løses der, 

gavner vores børn og unge. 

Desværre er det ikke spørgsmål som disse, der i 

første omgang er blevet fremlagt overfor de 

faglige organisationer, lederne og forældreorga-

nisationerne. Men vi håber på at de indvendin-

ger, der kom fra de indbudte, har betydet, at der 

kommer bedre forslag på bordet. Når vi har de 

endelige forslag, så laver vi en gennemgang af 

de enkelte tiltag og sender ud til jer.  

 

 

 

 

Fælles brev fra forældreorganisationerne 

I forbindelse med besparelserne har vi sam-

men med de andre bydækkende Forældreor-

ganisationer lavet en henvendelse til byrådet, 

hvor vi opfordrer til at lederne skal redegøre 

for, hvordan de konkret har honoreret bespa-

relserne, og hvilke konsekvenser det får for 

det daglige arbejde. Læs henvendelsen her.  

 

 
 

Debatindlæg i Stiften 

ÅFO har haft et indlæg i Stiften om kommen-

de besparelser: ”Se børnenes virkelighed før i 

tager flere voksne fra dem” 

 
 

Bliv en del af ÅFO bestyrelse 

Går du og tænker, at det kunne være godt at 

gøre noget mere, at være mere engageret, at 

få mere viden om og mere indflydelse på de 

forhold, der er på børne- og ungeområdet? 

Så kunne arbejdet i ÅFOs bestyrelse være 

noget for dig.  

 

Alle forældre kan være medlem, det kræver 

ikke, at man sidder i råd og bestyrelser.  

Generalforsamlingen er d. 2. februar kl. 19 

i FObyen, Frederiksgade 78C.  

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder, 

så kontakt vores daglige leder Mette, som er 

ved telefonen så tit som muligt.  

Ring på 25 48 17 31 eller skriv på 

post@aafo.dk. 
 
 
 
 
Århus Forældreorganisation (ÅFO)  
Fo-byen, Frederiksgade 78,  
8000 Århus C.  
Tlf. 25 48 17 31  
Mail: post@aafo.dk, Web. www.aafo.dk 

http://www.aafo.dk/Filer/F_lles_brev_fra_de_byd_kkende_for_ldreorganisationer_budget_2016.docx
http://stiften.dk/laeserbrev/se-boernenes-virkelighed-foer-i-tager-flere-voksne-fra-dem
http://stiften.dk/laeserbrev/se-boernenes-virkelighed-foer-i-tager-flere-voksne-fra-dem
mailto:post@aafo.dk
mailto:post@aafo.dk

