
  14-01-2014 

1 
 

 

Høringssvar vedr. byrådsindstilling: 
”Folkeskolereformen – byrådsbeslutninger som opfølgning på ændringer i folkeskoleloven” 

  

Århus Forældreorganisation opfordrer byrådet til ikke at vedtage punktet i indstillingen vedr. 

SFOforældrerådene. 

  

I indstillingen lægges der op til, at det fremover skal være skolebestyrelserne som afgør, om der skal være 

SFOforældreråd på skolen. Det kan ÅFO ikke bakke op om, da det vil betyde en slækkelse af forældrene 

muligheds for indflydelse.  

 

Det bør være op til de takstbetalende forældre til børn i SFOen, om de ønsker at engagere sig i SFOens arbejde 

gennem deltagelse i SFOforældrerådet. Denne beslutning bør ikke tages af skolebestyrelsen på vegne af 

SFOforældrene, men direkte af SFOforældrene. 

 

 ÅFO opfordrer byrådet til at sikre at forældre, der ønsker at deltage i SFOforældrerådet, fortsat har denne 

mulighed ved at de nuværende bestemmelser fastholdes: 
 “Århus Byråd har besluttet, at I som forældre skal have mulighed for medbestemmelse i forhold til jeres børns skole og fritidstilbud, og at 

der skal stilles krav til jer om medansvar for børnenes udvikling. I Børn og Unge ønsker vi at skabe konstruktive rammer for samarbejdet 

med jer forældre, og vi ønsker at styrke forældresamarbejdet ved at have en tydelig opgave-, rolle- og ansvarsfordeling som grundlag for 

et gensidigt, forpligtende samarbejde om jeres børns trivsel, læring og udvikling. Dette gælder både i forhold til det daglige 

forældresamarbejde og i forhold til formelle fora for medbestemmelse i skolefritidsordningerne”. Læs mere her  

 

Forældreindflydelse og -ansvar 

I en tid med særligt fokus på forældreinddragelse og forældreansvar virker det besynderligt, at man ønsker at 

indskrænke forældrenes mulighed for deltagelse. Forældre, der er med i SFOforældrerådene, brænder af lyst til 

at gøre en forskel for deres børn. Forældrenes meninger, holdninger og gode ideer spiller positivt ind i forhold til 

SFOens arbejde og dermed til udviklingen af skolen. 

 

SFOen er en fritidsinstitution, som forældre i indskolingen kan vælge til. SFOen er fortsat ikke en del af en 

obligatorisk skolegang. SFOen har en selvstændig økonomi og er underlagt forældrebetaling. Dette fordrer, at de 

forældre, der vælger et SFOtilbud til deres børn, også har mulighed for at få indflydelse herpå.  

 

Samarbejde 

I de seneste år har der været fokus på at skabe bedre samarbejde mellem SFOforældreråd og skolebestyrelser i 

takt med at samarbejdet mellem fritidsdel og undervisningsdel, lærere og pædagoger er blevet udbygget. Dette 

arbejde har ÅFO været en del af. Vi støtter op om at samarbejdet fortsat optimeres til gavn for alle skolens børn.  

 

Det må have første prioritet, at der er velfungerende SFOforældreråd på alle skoler i Århus.  

 

Det vil være en fordel for skolerne, hvis der også er forældre med tilknytning til SFOen i skolebestyrelserne, men 

det kan ikke betragtes som en erstatning for SFOforældrerådet. Lader det sig ikke gøre at etablere et 

SFOforældreråd må der arbejdes for, at der er SFOforældre i skolebestyrelsen.  

 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/Foraeldresamarbejde/Bestyrelser/SFO/Vejledning-til-foraeldreraad-i-SFO.pdf
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Skolebestyrelsens arbejde 

Mange steder vil skolebestyrelserne formodentlig bakke op om, at der er SFOforældreråd, særligt når rådene er 

aktive og samarbejdet med skolebestyrelsen fungerer. Hvis der derimod ikke er en god tradition for aktive 

rådene og for et velfungerende samarbejd kan rådene blive fravalgt. Her bør man i stedet arbejde for at skabe 

aktive råd og et godt samarbejde med bestyrelsen til gavn for hele skolen. 

 

ÅFO indgår gerne i arbejdet med at etablere velfungerende SFOforældreråd på alle skoler i kommunen.  

 

At der vælges en forælder med tilknytning til SFOen er ikke en garanti for, at SFOen er fast på dagsordenen, da 

skolebestyrelserne har nok at se til. Hvis en forælder med barn i 3-4 klasses SFO vælges til skolebestyrelsen 

som repræsentant for SFOen er SFOforældrerepræsentationen ikke sikret de følgende år.  

Endvidere vil en skolebestyrelse kunne vedtage, at der skal være en repræsentant for SFOen i skolebestyrelsen, 

uden at dette efterleves, da man ikke kan diktere forældre at stille op.  

 

SFOlederen 

ÅFO anbefaler at SFOlederen fortsat har mulighed for at være repræsenteret i skolebestyrelsen.  

 

Skolereform 

Vi går store forandringer i møde på hele skoleområdet. Dette kommer også til at ændre på SFOen. Der er brug 

for at forældrene fortsat har et forum, hvor de kan bidrage til dialogen om, hvad SFOen fremover skal tilbyde, 

hvilken rolle den skal spille og hvilke mål og rammer, der skal være gældende.  

Øget samarbejdet mellem SFO og undervisning, mellem pædagoger og lærere skal understøtte reformens 

målsætning om en ”længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring”. I ÅFO mener vi, 

at et velfungerende samarbejde mellem SFOforældreråd og skolebestyrelse vil understøtte dette mål. 

SFOforældrerådene besidder en stor viden om SFOens arbejde, kvaliteter og muligheder, som skal bringens i 

spil i samarbejdet med skolebestyrelsen. SFOforældrerådene vil på denne vis kunne bidrage til at 

sammenhængen og synergien mellem fritidsdel og undervisningsdel udbygges til gavn for børnene. 

 

ÅFO anbefaler at byrådet fortsat tager ansvar for, at forældre til børn i SFOen i Aarhus kommune også 

fremover kan få indflydelse på og tage medansvar for deres børns fritidsinstitution. Dette ved at byrådet 

fastholder de gældende bestemmelser om, at der skal være SFOforældreråd på alle skoler.  

 

 

ÅFO anser det som beklageligt, at man har valgt ikke at gøre SFOforældrerådene til høringspart i denne sag.  

 

Århus Forældreorganisation 

 

Morten Bowman, Formand  

Mette Bach Larsen, daglig leder 


