
 
 

Bestyrelsens beretning: bestyrelsesåret 2011 

 
Bestyrelsesåret 2010-11 startede godt, da vi startede ud med en stor bestyrelse på 10 

medlemmer efter Generalforsamlingen. Desværre valgte 3 undervejs pga. arbejdsmæssige 

udfordringer at forlade bestyrelsen.  

Udfordringerne har akkurat som de plejer været mange også i dette bestyrelsesår.  

 

Sommerbesparelser:  

1. Der blev annoncerede en såkaldt tvungen besparelse på 35 mio. kr. Den blev heldigvis sat 

ned til 10 mio. kr. Bl.a. pga. pres fra FNÅ og de faglige organisationer. FNÅ indkaldte til 

demonstration, ligesom også handikaporganisationerne og de faglige organisationer gjorde. 

FNÅ blev rigt citeret i dagspressen.  

 

2. Derudover blev der vedtaget en budgetramme for handikapområdet. Det betyder, at der nu 

er fast loft over udgifterne på h-området, selv om disse er stigende, bl.a. pga. stigning i antal 

af h-børn. Det betyder, at budgettet på sigt, hvis udviklingen fortsætter, bliver undermineret med 

op imod 30 %!  

 

3. Der blev vedtaget besparelser på 5 % på børn med de sværeste handikap. 

 

4.  Der blev sendt en ny budgetmodel for handikapområdet i høring. Der blev stort set ikke 

ændret noget trods massive protester. Alle midler til handikapområdet decentraliserer. 

Ressourcerne følger således ikke længere det enkelte barn, men bliver delt ligeligt ud til alle DT 

og SFOer uanset hvilket behov der er. Tildelingen af ressourcer til børn og unge med de 

sværeste handicap vil dog fortsat være individuelt og ske centralt. 

 

Kritik: Budgetmodellen indebærer at de individuelle støttebehov ikke længere vil blive opmålt. 

Institutioner med mange børn med handikap bliver økonomisk straffede og dem uden vil kunne 

profitere af det.  

- FNÅ og de andre høringsparterne har udtrykt ønske om flere kriterier for ressourcetildelingen 

(handikaporganisationerne, BUPL og FOA).  

FNÅs initiativer: FNÅ tog initiativ til fællesmøde for alle involverede parter, og skrev en 

fællesappel om at indføre flere kriterier til byrådet.  

FNÅ har desuden skrevet høringssvar og været til foretræde for økonomiudvalget.  

 

 

 

 



 
 

Budgetforlig for budget 2012 

I efteråret blev der præsenteret et budgetforlig, der igen annoncerede besparelser på børnene:  

 

Indhold:  
1. Fremrykkelse af børnehavealderen m. 3 mdr.  

2. Grønthøster på 3,1 % i DT.  

3. På SFOområdet blev der lagt op til yderligere mulighed for at bruge SFOens ressourcer i 
undervisningen. Samt udmeldt en grønthøsterbesparelse på 3,5 % på SFOens budget.   
 
Kritik:  
FNÅ støtter ikke fremrykkelse af børnehavealder. Undersøgelser viser at det ikke er godt for 
børnene. FNÅ støtter at personalet vurderer hvornår børn er klar, og at parathed ikke dikteres af 
økonomiske hensyn.  
FNÅ mener, at der er frirum nok for skoler og SFOer til at blande budgetter. Århus har i forvejen 

en af de dyreste SFOer på landsplan, det skulle gerne spejle sig i kvaliteten. SFOerne er 

forældrebetalte, og den forældrebetalte andel af SFOen skal bruges på SFOen. 

 

FNÅs initiativer:  
FNÅ har redegjort for konsekvenserne af besparelser i den lokale dagspresse og på TV2Ø, 
samt udsendt budgetorientering til medlemmerne.  
FNÅ har distribueret evalueringen af de dystre erfaringer om fremrykket børnehavealder fra 
Fredriksbjerg Kommune til presse, politikere og de faglige organisationer. (Udviklings Forum, 
den ændrede børnehavealder, 2010.)  
FNÅ har skrevet høringssvar samt været til foretræde for økonomiudvalget. 
FNÅ har opstillet alternative besparelser for 23,2 mio. kr. 

 

Resultat:  

Alle besparelser blev desværre vedtaget.  

Børnehavealderen blev heldigvis sat op med 2 mdr. 

Det blev heldigvis vedtaget ikke at udvide den nuværende fleksibilitet i mellem skolernes og 

SFOernes budgetter.   

 

Takster 

Vi har forgæves forsøgt at få indsigt i, hvordan forvaltningen regner vores takster ud, dette 

efterhånden i over et år nu.   

Vi synes det er rimeligt, at vi får tallene, så vi kan se hvad vores penge bliver brugt til, det er af 

denne vej vi kan få det nøjagtige overblik over institutionernes økonomier. 

Vi har efter hård kamp fået en del tal på institutionsområdet, men stadig ingen på SFO eller 

dagpleje. Vi har bestemt ikke givet op, men fortsætter kampen for få den fulde indsigt. 

Det kan undre at dette ikke er tal, som de meget nemt kan finde, eftersom de jo udregner 

taksterne hvert år. 

FNÅ har klaget til Statsforvaltning Midt desværre uden at få medhold, men vi forfølger sagen! 



 
 

Deltidsordning 

Vi fik jo heldigvis ændret den bureaukratiske modulordning og fik i stedet en deltidsordning. Den 

er et fremskridt. Men i FNÅ mener vi ikke, at det er rimeligt at det kun er fuldtidspladsen, der 

skal koste fuld takst på 25 %.  

FNÅ undrer sig over at det kan være acceptabelt at give en rabat til deltidspladserne.  

FNÅ har skrevet høringssvar herom samt været til foretræde for økonomiudvalget.  

Sagen har FNÅ forfulgt politisk.  

 

 

Kostordning 

Kostordningen spøger igen igen. Det er et ønske i mange institutioner at man kan tilrettelægge 

en kostordning på 3 eller 4 dage - for at få råd til ordningen. Dette er blevet afvist af 

forvaltningen. FNÅ har rettet henvendelse til ministeriet for at spørge, om der er noget til hinder 

herfor - svaret er at det er en lokal beslutning. FNÅ har rettet henvendelse til flere politikere i 

byrådet. Vi forventer, at der komme et forslag herom.  

Vi får også henvendelser fra forældre der ønsker at få mulighed for lokalt at fremrykke valg om 

kostordning, da man pga. ændrede økonomiske forudsætninger ikke længere mener, at det er 

forsvarligt at prioritere at bruge institutionens ressourcer på en kostordning.   

Initiativ: FNÅ har henvendt sig til forvaltning, til rådmand og har forelagt problemet for 

byrådspolitikere.  

 

Normeringer 

Synlige normeringer er en af FNÅs mærkesager. Der er lavet undersøgelser, der viser at over 

80 % af forældre støtter forslag om minimumsnormeringer. FNÅ har sammen med de andre 

forældreorganisationer i DK været med til at presse på for at der skal vedtages 

minimumsnormeringer i DK. FNÅ har bla. deltaget i en kongres arrangeret af FOLA i KBH med 

debat mellem politikere og fagfolk. Minimumsnormeringer indgår nu som del af den offentlige 

debat om dagtilbud og SFOer. Der er afsat 500 mio. kr. til pædagoger. FNÅ mener de penge 

skal øremærkes for at have en effekt på normeringerne. FNÅ har derfor skrevet til 

børneministeren og har desuden skrevet debatindlæg og været i radioen herom. 

 

Arbejdsgrupper på forvaltningen 

FNÅ har deltaget i nogle følge- og arbejdsgrupper i årets løb. 

● Arb.gruppe Mål og rammer SFO 

● Styregr. for tilfredshedsundersøgelsen for bestyrelser 

● Følgegr. for skolestrukturanalyse og revision af lokaleprogrammet 

● Følgegr. for RULL 

● Styregr. for forældretilfredshedsundersøgelsen 

● Arb. gruppe vedr. evaluering af bestyrelsesarbejde i DI >> dette med henblik på at 

deltage i bestyrelseskurser.  



 
 

Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført og resultaterne er lige kommet. Vi ser 

primært resultaterne som et skulderklap til medarbejderne, som gør et rigtig godt arbejde med 

at passe vores børn. Vi undrer os over at forældrene synes, at der er for lidt tid til deres børn, 

men at de samtidig angiver at de er tilfredse. FNÅ vil gerne undersøge bevæggrunde herfor.  

 

Internt i FNÅ  

Det har lykkedes os at få et sponsorat fra DB. Vi har længe prøvet at få penge fra andre kilder. 

Dels for at gøre os mere økonomisk uafhængige, men også for at kunne lave andre aktiviteter, 

som f.eks. temaaftener o. lign. 

Vi har også fået en ny hjemmeside, da vores gamle var rodet og meget uindbydende. Den er 

nu meget mere brugbar, men vi vil selvfølgelig arbejde løbende med forbedringer. 

Det var også i år vi igen fik egne lokaler. Det har været rigtig fedt at få vores eget sted, hvilket 

vil gøre os langt mere tilgængelige for medlemmerne.  

 

Vi har sat fokus på at komme tættere på vores medlemmer - jer forældrene i Århus - og har 

derfor kontaktet rigtig mange dagtilbud og SFOer for at få dem til at invitere os på besøg. Det er 

meget tydeligt, at de fleste forældre ikke ved, hvad vi arbejder med. Erfaringen er at forældrene 

altid bliver meget positivt overrasket over de ting, vi er involverede i, og det arbejde vi udfører. 

Det arbejde fortsætter vi med. Vi vil ydermere optrappe indsatsen for at få de få DT og SFOer 

der ikke er medlem til at blive det.  

 

Vores store udfordring er og vil fortsat være, at få forældrene i Århus til at kende os, vide hvad 

vi står for, og hvilken indsats vi leverer. Derfor vil det være anbefalingen fra bestyrelsen fra 2011 

at dette arbejde fortsættes i 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Beretning aflagt ved FNÅs generalforsamling d. 28. februar 2012. 

 

Morten Bowman, Formand i Forældrenævnet i Århus 


