
 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. april  2016 
Referat v. Mette 

Tilstede: Morten, Kasper, Anders, Thomas, Lars, Jack, Christian, Stine, Anna, Anne 

Elsebeth (FSAA), Lone (BUR), Louise (netværk for de selvejende)  

 
Dagsorden til Bestyrelsesmøde onsdag d. 13/4 2016 kl. 19.15 

1. Temadrøftelse: SFO (max 30 min.) v. Morten 

2. Videre drøftelse af ÅFOS høringssvar vedr. 4 klasse SFO/FU. 

3. Landspolitisk arbejde 

- Forslag om ÅFOs deltagelse i Velfærdsalliancen drøftes (Jack/Morten) 

- ÅFOs medlemskab af FOLA 

- Møde med ministeren  

4. Forslag til kommunikation med medlemmer (mailadresser) v. Christian 

5. Samarbejdet med og understøttelse af DTbestyrelsers arbejde   

6.  Evt.  

 

 

Referat 

1. Punkt 1 og punkt 2 blev drøftet under et.  

Morten fremlagde nogle af de dilemmaer, som skolereformen har betydet for SFO.  

Der blev drøftet erfaringer med den lange skoledag, UUV mv. Det blev problematiseret at 

SFOens ressourcer anvendes i undervisningstiden.  Flere udtrykte bekymring over trætte og 

uoplagte børn og dalende kvalitet i SFO og klub (konsekvens af kortere tid i SFO og længere 

undervisningstid og færre ressourcer). En generel oplevelse er at fritidspædagogikken er 

under pres, og at der er meget, der går tabt her. Børn savner nærværende voksne, det viser 

mange undersøgelser. Børnenes fritid nedprioriteres, der er blevet skåret på området i 

mange år. ÅFO ønsker øget fokus på børns fritid og en fælles konsensus på området.  

Det blev påpeget at høringssvarene i forbindelse med indstilling om at flytte 4. klasses 

fritidstilbud fra SFO til FU peger i mange forskellige retninger. Det er bestyrelsens oplevelse, 

at det svækker området, at der ikke er et fokus på børnenes bedste og en generel fælles 

konsensus om, hvad man vil med fritidsområdet i Aarhus kommune. Det stiller området 

svagt.  

 

Det blev besluttet af ÅFO vil arbejde for en fælles konsensus for fritidsområdet 6-18 år. 

Ønsket er at skoleledere, ledere af SFO, FU, DT, medarbejdere og forældre finder fælles 

fodslag, så området samlet set bliver styrket.  

Der undersøges mulighederne for at tilrettelægge en konference med fokus på børns fritid. 

Rådmand, udvalg, politikere og ansatte, ledere, interesseorganisationer, faglige 

organisationer, Børn og Ungebyrådet samt SFOarbejdsgruppen (Thomas deltager i denne) 

m.fl. kan inviteres med. (Mette og Thomas mødes til de indledende drøftelser). 

Der blev udtrykt ønske om, at der i forbindelse med en mulig konference invitere lokale 

forskere fra Børneforskningscentret i Århus.   

 

Thomas fortalte om sin deltagelse i SFOarbejdsgruppen tidligere og nu hvor SFOområdet 

skal analyseres.  

Vi nåede ikke omkrig principperne for takst for SFO, det tages op igen ved lejlighed.  



 
 

 

Vi nåede ikke at drøfte skriveprocessen i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar.  

Det blev besluttet, at ÅFO ikke ensidigt peger på om SFO eller klub er bedst for børn i 4 

klasse. Det blev fastholdt at besparelsen er uacceptabel.  

  

2. Det blev vedtaget at ÅFO støtte op om Velfærdsalliancen.dk 

Jack, Christian, Stine skriver en pressemeddelelse, der forklarer bevæggrundene og 

fremhæver ÅFOs partipolitiske neutralitet.  

 

ÅFO opretholder medlemskab af FOLA 

Betingelserne for medlemskab drøftes på fremtidigt formandsmøde ml. KFO, FOLA, ÅFO 

Vi betaler kontingent på max. 5000 kr. for 2016, der skal laves en permanent løsning. 

 

 Møde med ministeren  

Vi nåede ikke frem til orientering om møde med ministeren. Der orienteres pr mail herom.     

 

2. Behandles på næste møde: Forslag til kommunikation med medlemmer (mailadresser) v. 

Christian 

 

3. Behandles på næste møde: Samarbejdet med og understøttelse af DTbestyrelsers 

arbejde   

 

6.  Ikke noget under evt.  

 

 

 

 

 

 


