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Forældrenævnets høringssvar vedr. gennemført evaluering af 
bestyrelsesarbejde i DT 
 
Forældrenævnet kan anbefale at byrådsindstilling vedr. evaluering af bestyrelsesarbejde i 
dagtilbud vedtages.  
 
FNÅ vil gerne kvittere for at der i denne høringsskrivelse åbnes op for at høringsparterne kan 
komme med forslag til, hvordan forældreengagement og deltagelse kan styrkes. Denne form for 
inddragelse kan i sig selv på sigt bevirke en styrkelse af engagement.  
 
 
 

FNÅs kommentar til gennemført evaluering 
 
1. I evalueringsrapporten fremhæves det at over halvdelen af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer 
oplever bestyrelsesarbejdet som meningsfuldt og velfungerende. Det er langt fra godt nok. 
 

- næsten halvdelen af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer oplever kun ’i nogen grad’ (34,8 
%) eller ’i ringe grad’ (11,1 %) bestyrelsesarbejdet som meningsfuldt og velfungerende.  

- hele 57 % af bestyrelsesmedlemmerne mener kun, at de i ’nogen grad’/’i mindre grad’ eller 
’slet ikke’ bidrager til medbestemmelse i dagtilbuddet. Tilsvarende mener 58 % af 
forældrerådsmedlemmerne, at de i ’nogen grad’/’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ bidrager til 
medbestemmelse i dagtilbuddet.  

- I forhold til inddragelse vedrørende emner, som angår dagtilbuddet, oplever over halvdelen 
af de adspurgte, at de kun i ’nogen grad’/’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ bliver inddraget.  

 
Når man taler om frivilligt arbejde er det meget problematiske tal, da frivilligt bestyrelses-
arbejde i dagtilbud og lign. genereres af lyst til at gøre en forskel og af mulighed for 
medbestemmelse.  
 
 
2. Af rapporten fremgår det ”at forældre, der deltager i bestyrelses- eller forældrerådsarbejde, er 
mere tilfredse med det generelle forældresamarbejde og inddragelsen af forældre i beslutninger, 
der vedrører dagtilbuddet end den øvrige forældregruppe.”  
 
Dette peger på at det arbejde, der foregår i råd og bestyrelse, skal kommunikeres bedre ud til 
resten af dagtilbuddet, der deraf i højere grad ville få samme indsigt i dagtilbuddets forhold som 
bestyrelses- og rådsmedlemmer. Alle forældre i dagtilbuddene skal føle at deres interesser 
varetages af bestyrelser og råd.  
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3. Af rapporten fremgår det ”at flere påpeger, at det kan være svært at rekruttere forældre til 
bestyrelse og forældreråd, og at bestyrelserne mangler overblik over og indsigt i egne 
kompetencer og indflydelsesmuligheder. Dette kombineret med en oplevelse af kompleksitet i de 
opgaver, der skal løses, er med til at begrænse oplevelsen af reel medbestemmelse.” 
 
Det er tydeligt at dagtilbudsstrukturen er en udfordring for forældresamarbejdet, hvilket også 
spejles i de angivne årsager til, at det er blevet vanskeligt at rekruttere forældre. Det angives som 
årsag i rapporten at bestyrelsesarbejdet kan virke fjernet fra børnenes hverdag, at man mangler 
viden om arbejdet i bestyrelsen, endelig angives tidsforbrug som problematisk idet man både skal 
deltage på råds- og bestyrelsesmøder. Bestyrelsesarbejdet er blevet del af en kompleks struktur, 
som det kan være svært at navigere i. Det smitter af på engagement og oplevet meningsfuldhed. 
Det er åbenlyst, at der skal gøres en ekstraordinær indsats.    
 

Forældrenævnet støtter op om evalueringsrapportens anbefalinger til fremadrettet 
understøttelse af bestyrelsesarbejdet.  

Forslag til tiltag samt FNÅs kommentarer hertil:  

1. 

FNÅ ønsker at der skal tilrettelægges bestyrelseskurser for dagtilbud. FNÅ mener, at disse kurser 
afholdes i et samarbejde mellem forvaltning, ledere og FNÅ, fordi det giver flere forskellige vinkler 
og tilgange til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelseskurser skal være frivillige og tilrettelægges efter 
behov. Et gennemgående træk vil være kompetenceafklaring, da det ofte er her, der opleves 
problemer/udfordringer i det daglige bestyrelsesarbejde. FNÅs deltagelse i tilrettelæggelse af og 
afholdelse af kurser er diskuteret i forvaltningen og forslaget er positivt modtaget. FNÅ vil i denne 
sammenhæng gerne henvise til København, hvor KFO (Københavns Forældreorganisation) har 
indgået en samarbejdsaftale med kommunen, som betyder at KFO varetager bestyrelseskurser for 
forældrene. Der ydes tilskud til dette arbejde fra forvaltningen på i alt. 500.000 kr. FNÅ ønsker at 
en lignende ordning drøftes i Århus. Link til aftale mellem forvaltning og KFO: 

Forslag i rapporten: ”Fokus på kommunikation og vejledning til bestyrelser.”  

http://www.kk.dk/eDoc/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget/12-11-2008%2013.00.00/Referat/28-11-
2008%2011.35.50/4169528.PDF.  

 

2. 

FNÅ foreslår at der udarbejdes et vejledende ’årshjul’ for emner som bestyrelsen kan tage op så 
det sikres, at man kommer omkring alle emner vedrørende dagtilbuddet på de tidspunkter, hvor det 
er relevant (se Figur 9 i evalueringsrapporten vedr. relevante temaer). ’Årshjulet’ præsenteres for 
forældre inden opstilling til valg og vedtages på konstituerende bestyrelsesmøde. (Dette forslag er 
opstået i og drøftet i arbejdsgruppe vedr. evaluering af bestyrelsesarbejde på forvaltningen). 

Forslag i rapporten: ”Mere systematik og struktur i dagtilbuddenes tilrettelæggelse af bestyrelses- og 
forældrerådsarbejdet” 

 
 
 

http://www.kk.dk/eDoc/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget/12-11-2008%2013.00.00/Referat/28-11-2008%2011.35.50/4169528.PDF�
http://www.kk.dk/eDoc/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget/12-11-2008%2013.00.00/Referat/28-11-2008%2011.35.50/4169528.PDF�
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3. 

  

 Forslag i rapporten: ”Fremme af den ledelsesmæssige understøttelse af bestyrelses-arbejdet med 
fokus på det tillidsfulde samarbejde, kommunikation, opgaver og ansvar.” 

I henhold til dette forslag vil FNÅ gerne opfordre til, at det fra forvaltningens side pointeres overfor 
ledere i DT, at de understøtter de gode og givtige forældresamarbejdet ved altid at videreformidle 
materiale fra FNÅ og/eller sørge for at dagtilbuddet får en kontaktperson, der kan videreformidle 
nyt fra FNÅ. Endvidere vil det være givtigt, hvis der løbende er nyt fra FNÅ på dagordenen til 
bestyrelses- og rådsmøderne.  
 
 

4. 

 

Forslag i rapporten: ”Der udgives ny revideret udgave af Vejledning til arbejdet i bestyrelser og 
forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune.”  

FNÅ vil gerne bidrage til udarbejdelse af materiale om råds- og bestyrelsesarbejde.  
FNÅ foreslår at vejledningen suppleres af inspirationsbog specifikt for forældrerådet lavet i 
samarbejde mellem forvaltning og FNÅ indeholdende forslag og ’opskrifter’ på gode 
forældrearrangerede arrangementer o. lign. (FNÅ er i god dialog med rådmanden herom. Der er 
indleveret skriftligt oplæg herfor til rådmanden).  
 
Andre forslag til understøttelse af råds- og bestyrelsesarbejde 
Ved at forvaltningen understøtter formidling af at Århus har en aktiv forældreorganisation kan 
oplevelsen i bestyrelser og råd af at indgå i et større fællesskab være genererende for 
engagement i de enkelte institutioner. 
 
FNÅ ønsker at forvaltningen understøtter budskabet om, at forældre kan kontakte FNÅ, hvis der er 
forhold i institutionen, der ønskes drøftet med organisationen, eller hvis der ønskes hjælp til at få 
budskaber frem til rette vedkommende i byråd og forvaltning, som FNÅ har hurtig og effektiv 
adgang til. Hvis dette i højere grad kommer forældre til gavn kan det bidrage til at 
bestyrelsesmedlemmerne oplever at deres arbejde giver mening, og at der er tale om reel 
indflydelse for forældre 
 
FNÅ ønsker en lettere adgang til at kommunikere med og formidle materialer til forældrene. FNÅ er 
for nuværende afhængige af at kommunikere med ledere og er dermed afhængig af deres velvilje, 
tid, tilstedevær etc. for at nå forældrene. Vi ønsker at man fra forvaltningen side understøtter en 
løsning, der giver os adgang til at kommunikere via børneintra eller på anden vis får adgang til 
forældrenes mailadresser. Dette er drøftet med forvaltningen, som har udtrykt opbakning hertil.   
 
FNÅ vil gerne i højere grad have mulighed for at få indspark fra bestyrelses og rådsmedlemmer 
vedr. disses holdninger til nye tiltag fra forvaltningens side. Dette kan ske ved at FNÅ inddrages på 
et tidligere tidspunkt i processen, så vi bedre kan nå at efterlyse holdninger og synspunkter.   
 
FNÅ ønsker at forældresamarbejdet understøttes ved at det videreformidles fra forvaltningens 
side, at forældre der sidder i råd og bestyrelser i dagtilbud, kan henvende sig til FNÅ, hvis der er 
forhold som de ønsker at drøfte med FNÅ.   
 
Morten Bowman, Formand for FNÅ 
Mette Bach Larsen, Daglig leder og presseansvarlig i FNÅ 


