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Referat af bestyrelsesmødet d. 21 marts 2018 
 

Dagsorden 

1. temadrøftelse testkultur – debatten åbnes af Jacob.  

2. Kommende budgetbehandlinger i Århus kommune   

3. Ændring af styrelsesvedtægter.  

4. FOLA  

5. ÅFOs & OK 2018 

6. evt. 

 

Referat v. Mette.  Tilstede Anne, Jacob, Thomas og Nanna 

 

Det blev besluttet ved mødets begyndelse at udsætte punktet med testkultur. 

Det blev godkendt at der blev tilføjet et ekstra punkt på dagsorden vedr. OK-2018 

 

1. udsat 

 

2. Kommende budgetbehandlinger i Århus kommune   

Der er udsigt til besparelser. I første omfang er der annonceret 0,5 % besparelse på lønsum på 

byrådets dagsorden. Men ydermere er der ændringer i forhold til udligningsreformen på vej, som 

kan forhøje sparekravet, da Århus ser ud til at miste penge. Endvidere er der fremført ønsker fra 

borgmesterens afdeling om yderligere effektiviseringer på 1 til 1,5 procent hvert år. 

Disse forhold vil blive undersøgt nærmere og bestyrelsen holdes orienteret. 

Bestyrelsen vil fastholde, at der ikke skal spares på kerneopgaven, det skal sikres, at der er 

voksne nok sammen med vores børn. Bestyrelsen kan pege på steder, hvor man kunne spare, 

men de penge bør bruges til at sikre, at der er voksne nok sammen med vores børn og unge.  

 

Foreløbige forslag til besparelser:  

- Forældretilfredshedsundersøgelsen spares væk (ligesom i KBH) 

- Et generelt projektstop 

- Større interval mellem kvalitetsrapport  
- Sprogtest kun for børn med behov ikke for alle 

Forslag til forbedring af økonomien i institutionerne 

-  Deltidsordningen skal finansieres. Lige nu udgør den en mærkbar forringelse af 

økonomien decentralt, der hvor mange gør brug af ordningen. ÅFO støtter op om 

forældrenes mulighed for deltidsplads, men det skal være en finansieret ordning, som ikke 

belaster institutionerne. ÅFO vil undersøge omstændighederne nærmere.  

Krav til kommende budgetforhandlinger:  

- Der skal afsættes penge til to-voksen-ordning, så der kan tilbageføres midler til SFO og 

klubber, som vil skulle udvide deres åbningstid.   

- Fortsat fokus på forbedring af normeringsforhold i dagtilbud, SFO og klub  

- Fortsat insister på at få undersøgt og afdækket normeringsforhold 

- Fokus på RULL – klubber hvor man ikke ønsker indflytning på skolerne skal genforhandles 
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Bestyrelsen vil stille spørgsmål til, hvordan man sikrer det helt basale og sikkerheden i 

institutionerne, hvis man sparer yderligere på børnenært personale.  

Når vi ved mere – og hvis besparelserne bliver en realitet - indkaldes til ekstraordinært 

bestyrelsesmøde. Her skal der tages stilling til aktiviteter samt konkretiseres de forskellige forslag 

til besparelser, som ikke rammer børnene og de unge.  

 

3. Ændring af styrelsesvedtægter.  

Mette gennemgik de forslag til ændring af styrelsesvedtægter, som ikke er direkte afledt af den nye 

dagtilbudslov, men som vil sikre bedre betingelser for bestyrelsesarbejde og mere indflydelse for 

forældrene, samt en mere klar kompetenceafdækning.  

Forslag og opmærksomhedspunkter:  

- Vi skal være skarpe på det med de fysiske enheder repræsentation i DTs bestyrelse– 

hvornår defineres noget som en fysisk enhed?  

- I henhold til budget og regnskab – ændres formuleringen fra påse til godkende.  

- Tilføjes at DTbestyrelsen skal inddrage rådene og sikre samarbejde mellem afdelingerne.  

- Bestryelsesåret ænsres så det følger skolebestryelsernes kadence, så der afholdes 

konstituerende møde før 1. august 

- Minimum 6 årlige møde frem for de nu 4 obligatoriske 

- Skærpede formuleringer af DTleders rolle som sekretær. Fokus på bestyrelsesmailadresser 

og sikre kommunikation ml forvaltning m.fl. (herunder ÅFO) og bestyelse 

Ændringerne af styrelsesvedtægterne skal i høring. Det er vigtigt at ÅFO i god til sender inspiration 

til høringssvar ud til bestyrelserne. Endvidere skal der arbejdes på forståelse for synspunkt vedr. 

ændring af formulering fra ’påse’ til ’godkend’ budget.  

Anne og Mette arbejder videre hermed, da de begge sidder i arbejdsgruppe på forvaltningen vedr. 

styrket dagtilbudsbestyrelser. 

4. FOLA  

Jacob orienterede om FOLAS generalforsamling.  

Jacob er blevet valgt ind i FOLAS bestyrelse. Han vil arbejde for et stærkere FOLA og for at FOLA 

kommer på finansloven.  

Der kommer et udspil fra FOLA til, hvordan vi sikrer samarbejde og kommunikation ml FOLA og de 

lokale organisationer.  

Der nedsættes et udvalg i FOLA, som skal arbejde med ændringer af FOLAS styrelsesvedtægter. 

Jacob deltager i dette.  

Det blev vedtaget at fortsætte med at betale kontingent på 5000 kr. til FOLA 

 

5. ÅFOs & OK 2018 

Anne fortalte om møde med BUPL. Der er blevet skrevet resume fra dette møde, dette blev uddelt.  

 

Bestyrelsen godkendte følgende forslag til udtalelse fra ÅFO om OK18 

”I ÅFO ønsker vi, at de ansatte som hver dag har ansvaret for vores børn, når de er i institution, 

oplever en anerkendelse for deres arbejde og at de honoreres for indsatsen. Det er vigtigt, at vi 

forældre viser vores anerkendelse af de ansattes daglige indsats. Men vi ønsker også at 

arbejdsgiverne anerkender den store indsats de ansatte yder ude i dagtilbuddene, i SFOerne og 

klubberne.”  
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Udtalelsen postes på FB, postes i nyhedsbrevet, sendes til BUPL og det er det vi svarer, hvis vi 

bliver spurgt.  

 

2. Det blev afvist, at ÅFO kan reklamere for demo d. 22. vedr. 0K 2018 – En løsning for alle.  

3. ÅFO støtter borgerforslag om at pengene der spares på Lockout bliver brugt til velfærd  

4. Det blev besluttet at gå videre med kampagnen Spørg KL 

Forældrene ønsker svar af de ansatte, men det er jo KLs lockout, så de har ansvaret for at svare 

forældrene. Kampagnen vil foregå på SoMe. Og der skal være dokument til print, som kan hænges 

op i institutionerne. Der bliver taget kontakt til andre forældreorganisationer og fagforeninger på 

børne- og ungeområdet.  

 

6. evt. 


