
 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 23. maj 

1. temadrøftelse testkultur (Jacob).  
2. Ændring af styrelsesvedtægter  
3. kommende budgetforhandlinger – besparelser på vej (Mette redegør for aktulle situation) 
Drøftelse af initiativer/strategi   
4. Henvendelse fra TV2 – hvem vil være med? 
5. Møde med SF (Anne)  
6. Børn og Unges grundlovsdag status (Mette, Anne, Lars) 
7. FOLA – hvad nyt? (Jacob).  

8. evt 

 

1. Jacob åbnede debat om test. Vigtigt med et nuanceret syn fra forældreorganisationen. De 
mange holdninger vil blive sammenfattet i et dokument: problem når test er symptombehandling, 
test bliver mere nødvendigt, når normeringen er elendig. Fokus på børnesyn – ’at være’ ikke kun 
’at blive’. Barndom har værdi i sig selv. Læringsbegrebet snævert og bredt defineret. Ny DTlov – 
fokus på leg og barndom, men også læringsmiljø (ikke legemiljø, eller pædagogisk miljø). 
Afgørende at testen (når nødvendigt) har en høj kvalitet og bruges af fagprofessionelle, og at der 
er ressourcer til opfølgning.  
Der søges mere viden på området:  
- lovhjemmel til at nægte forældre at takke nej til sprogtest undersøges.  
- hvilket materiale anvendes?   
- hvem udfører testene? 
- informeres forældre om test – hvilke retningslinjer er der for forældreinformationen?  
 

2. Positive ændringer, som ÅFO bakker op. Rapport fra dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne: 
lidt brogede tilbagemeldinger - både er for og imod de foreslåede ændringer. 
 ÅFO er meget positive overfor den nye fremhævelse af bestyrelsernes vigtighed og de 
formulerede højere ambitioner på området, som blev fremlagt af rådmand, direktør og konsulent på 
dialogmødet. Signaler er vigtige i denne sammenhæng. Mere kompetence og mere rimelig 
mødekadence og flytning af bestyrelsesåret bidrager til at kunne indfri de høje ambitioner.   
Vigtigt at der indgives høringssvar fra alle DT-bestyrelser uanset om man er enig eller uenig, da 
det samlede billede er afgørende for at kunne nuancere tilgangen/beslutningerne.  
ÅFO skrive ud og opfordrer til at der skrives høringssvar fra alle bestyrelser.  
Mette og Anne tager opfordringen med til næste møde i baggrundsgruppen onsdag d.  

3. Mette redegjorde for aktuelle situation.  

Tal på besparelser fra udvalgsmødet: http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/4/2/0/4209721-7004454-1-pdf.pdf  
Der tages kontakt til direktøren, hvor vi opfordrer til, at vi får et orienteringsmøde før forslag til 
besparelser kommer i høring.  
Vanskeligt at kommenter på situationen, når vi ikke ved, hvad der er på vej.  
Vi forventer større strukturændringer, men vil følge nøje at de ikke ender som besparelser (ligesom 
det ofte gør)  
Følger situationen tæt – søger max indflydelse. 

http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/4/2/0/4209721-7004454-1-pdf.pdf


 
 

4. Flere ønskede at være med i tv dokumentar om vilkår i dagtilbud. De tager kontakt til 
journalisten.  

5. Anne fortalte om positivt møde med SF. (Vi afventer mødedatoer med resten af 
udvalgsmedlemmerne)  

6. Anne og Mette gav status på grundlovsarrangement. Vi mangler fortsat tilmeldinger, der tages 
personligt kontakt til diverse institutioner.  Arbejdsbyrden for ÅFO er enorm. Der skal laves en 
evaluering.  

7. Jacob og Mette evt andre fra bestyrelsen drøfter forslag og reaktioner på FOLAS bud på en 
kommunikationsstrategi for samarbejde. Tages op på næste møde. Vigtigt at ambitioner og indsats 
hænger sammen.  

8. Ikke noget under evt.  

 

 


