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Kære forældre  
Århus forældreorganisation ønsker jer alle en 
dejlig ferie. Vi håber, I har mulighed for at 
holde fri og hygge jer sammen med jeres 
børn. I dette nyhedsbrev er normeringer det 
alt dominerende tema. ÅFO har både været 
på ministerbesøg, i avisen og med til at 
presse på for en ny omfattende undersøgelse 
af normering i Aarhus. Normeringerne har 
også igen fået en tur i medierne efter BUPLs 
undersøgelse af alenetid – så der er nok at 
skrive om.  

 

 

Alenetid og farlige situationer 
BUPL har lavet en undersøgelse, der viser at 
mange pædagoger står alene med børnene. 
De beskriver, at det fører til farlige situationer. 
Det kan vi som forældre naturligvis ikke leve 
med. Vi har opfordret til, at der bliver tjekket 
op på sikkerhedssituationen i Aarhus med det 
samme. Men det er ikke nok at sikkerheden 
er i orden. Der skal også tjekkes op på, om 
den nuværende bemanding i vores børns 
dagtilbud rent faktisk gør det muligt at leve op 
til dagtilbudslovens bestemmelser. 

BUPLS undersøgelsen specifikt for Aarhus 

Den landsdækkende undersøgelse  

Udtalelser fra ÅFOs formand i Stiften 

 
Mange undersøgelser  
– ingen konsekvenser 
Jævnligt kommer der opgørelser over 
normering, som altid er foruroligende, men 
som alligevel ikke fører til andet end et par 
avisoverskrifter og et indslag eller to i TV.   
Undersøgelser af normering bliver gang på 
gang skudt ned, fordi man ikke kan blive enig 
om hvad tallene betyder, eller fordi der er tale 
om subjektive registreringer. Som i tilfældet  

 
 
med ’alenetid’ er den lave svarprocent også 
et problem. I undersøgelsen af ’alenetid’ er 
det ærgerligt at den kun gjaldt BUPLs med-
lemmer, frem for at den gjaldt alle ansatte 
med ansvar for vores børn.  
 

Valid undersøgelse ja, tak! 
I ÅFO mener vi, at forvaltningen bør stå for at 
lave valide normeringsundersøgelser, så 
politikerne ved, hvad de har med at gøre, når 
de prioriterer i kommunen. Det har fået  
ÅFO til at foreslå at normeringsundersøgelser 
kan foretages med udgangspunkt i 
elektronisk registrering af de ansattes 
fremmøde, på samme måde som man 
registrerer børnenes fremmøde.  

 
ÅFOs debatindlæg:  

 
Rådmandens svar  

 

 
Fremmøderegistrering er ikke 
arbejdstidsregistrering 
BUPL har reageret med skepsis overfor 
fremmøderegistreringen af de ansatte. Vi tror 
de har forvekslet fremmøderegistreringen er 
med arbejdstidsregistrering. Det er en 
fejltolkning. Det skal ikke bruges til at 
registrere, om de ansatte f.eks. møder til 
tiden. Formålet er at se på, om der møder 
ansatte nok ind til at løse den samlede 
opgave. En ekstra bonus vil være, at vi kan få 
tal for hvor ofte, der er vikardækning, og hvad 
det betyder for bemandingen, når der ikke er. 
Fremmøderegistrering kan ikke stå alene. 
Der er også brug for en undersøgelse af hvor 
meget tid, de ansatte reelt har mulighed for at 
være sammen med børnene. At være ansat i 
et dagtilbud kræver naturligvis også, at der 
løftes opgaver, som ikke involverer børnene 
direkte.  

 
ÅFOs uddybende brev til rådmand, BUPL, FOA mfl.  
 
 BUPLs kritik  
 

 
 
 
 

http://www.aafo.dk/Filer/2016_Aarhus_alenetid.pdf
http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AA5HK2/$file/Notat%20om%20alenetid%20(eksternt).pdf
http://stiften.dk/aarhus/krav-om-nye-tal-for-paedagogers-tid-med-boern
http://stiften.dk/laeserbrev/valid-undersoegelse-af-normeringen-ja-tak
http://stiften.dk/laeserbrev/gode-beslutninger-kraever-valide-fakta
http://www.aafo.dk/Filer/Fremm_deregistrering_forslag_2016.docx
http://www.bupl.dk/bupl_aarhus/nyheder/bupl_aarhus_vedr._elektronisk_fremmoederegistrering?OpenDocumenthttp://www.aafo.dk/Filer/Fremm_deregistrering_forslag_2016.docx
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Byrådsindstilling fra venstre 

Venstre har stillet forslag i byrådet om 
gennemførelse af normeringsundersøgelse. 
Det bakker vi 100 % op om.  Vi er glade for, 
at Venstre også mener, at der er brug for 
facts – det skylder man forældrene. Venstre 
har ønsket sagen hastebehandlet, fordi 
resultatet skal indgå i de kommende budget-
drøftelser. Det er gode takter!  ÅFO er del af 
baggrundsgruppen for undersøgelsen 
sammen med DTLerne, FOA, BUPL mfl. 
Undersøgelsen vil blive fortaget i minimum 30 
vuggestuer. Der vil blive registreret fremmøde 
og opgjort tid til andre opgaver, som ikke 
involverer børnene. På den måde skulle vi 
gerne få et billede af hvor mange voksne, der 
reelt er til stede sammen med vores børn.  
Vi havde gerne set at undersøgelsen også 
blev foretaget i børnehaverne, i SFOerne og i 
klubberne. Så det bliver næste mål.  
 
Læs indstillingen her 
  

  
 
ÅFO på besøg hos børneministeren   
Den 15. juni besøgte ÅFO sammen med 
forældreorganisationerne fra Odense og 
København Minister for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.   
Vi talte om minimumsnormeringer, som 
ministeren ikke havde meget fidus til.  
Til efteråret kommer der nye opgørelser over 
normeringerne. Dem har VI ikke meget fidus 
til. Eksempelvis tæller leder og sygemeldte 
med. Der trækkes heller ikke tid fra til andre 
opgaver møder, registreringer etc. I forældre-
organisationerne er vi meget interesseret i 
retvisende opgørelser over de ansattes tid 
med børnene. I Århus er vi et skridt på vejen 
med den kommende undersøgelse af 
"børnetid" i de århusiansk vuggestuer, det 
fortalte vi ministeren om. Vi håber hun lader 
sig inspirere. 

 

Undersøgelse af dagtilbudsbestyrelser 
Der er blevet foretaget en undersøgelse af 
arbejdet i dagtilbudbestyrelserne med henblik 
på en evaluering af styrelsesvedtægterne. 
Mødet på forvaltningen herom er blevet 
udskudt flere gange. Men nu sker der noget. 
Når vi er blevet præsenteret for resultaterne, 
indkalder vi til fælles møde for dagtilbuds-
bestyrelserne om undersøgelsen. Dette så vi 
kan høre, hvordan I tænker, at man kan 
styrke arbejdet i dagtilbudsbestyrelserne, så 
vi kan repræsentere jer i de kommende 
drøftelser med rådmanden. Vi har hans ord 
på, at han er villig til at gå så langt som 
dagtilbudsloven tillader i forhold til forældre-
indflydelse; så vi går gerne med ham.  
 

 
 
ÅFO på rådhuspladsen i Aarhus 
Vi deltog i markeringen mod omprioriterings-
bidraget og for det kommunale selvstyre. 

Morten Bowman, ÅFOs formand var på 
talerstolen med budskabet: ’Tænk stort - 
tænk på de små.’ Omprioriteringsbidraget er 

sidenhen taget af bordet. Vi venter spændt 
på, hvad det vil betyder for den kommunale 
økonomi. Vi støtter naturligvis, hvis der bliver 
ført penge tilbage til børne- og ungeområdet. 
 
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.   

Gode ideer, ris eller ros er altid velkomne!  

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Dagsorden%20til%20byraadsmoede/c6ec0897-12b2-41f9-826d-ca96bbbe4711.aspx

