
Kom og hør om FNÅs resultater, bedriFter, mÅl og ambitioNer 
Præg din forældreorganisation og vær med i debatten om børns vilkår og mulig-
heder i børneinstitutionerne i Århus. 

Kom og vælg eN Ny bestyrelse eller stil selv op
Ring eller skriv til FNÅ, hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet.
– Der er brug for nye folk – alle forældre kan opstille!!! 

geNeralForsamliNg med børNepasNiNg
Mens vi snakker, kan jeres børn lege med 3 opfindsomme pædagogstuderende 
Helle, Charlotte og Cilja eller se en hyggelig film. 
Der er boller, popcorn og frugt til de små og kaffe mv. til de store. 
Mødet afholdes tæt på børnene, så de nemt kan komme i kontakt med jer. 

Meld dig til pr. sms eller mail eller duk op på dagen
post@foraeldrenaevnet.dk 
Mobilnr.: 25 48 17 31

Bedste hilsner fra FNÅs bestyrelse:

Morten, Peter, Lars, Sine, Lars, 
Nada, Ditte, Lene-Christine og Mette

GeneralforsamlinG i dit forældrenævn
onsdag d. 27. feb. 16.30-18.00 
Daginst.”Vokseværket”, Østbanetorvet 9-11

Det handler om os !   

nu meD bØrnepasninG...

Kostordning, tid og nærvær, 
takster, heldagsskole, forældre-
samarbejde, indflydelse osv… 

Er det for mig?



GeneralforsamlinG i dit forældrenævn
onsdag d. 27. feb. 16.30-18.00 
Daginst.”Vokseværket”, Østbanetorvet 9-11

Forslag til dagsordeN 
1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen
2. Valg af dirrigent og referent 
3. Oplæg om FNÅs opbygning og arbejde v. Mette Bach Larsen, daglig leder
4. Bestyrelsens årsberetning v. Formand Morten Bowman
5. Forslag om navneskifte fra FNÅ til ÅFO (Århus Forældreorganisation)
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og regnskab v. kasserer 
 Peter Engelbrecht
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Forslag til vedtægtsændring 
9. Indkomne forslag 
10. Valg af ny bestyrelse
11. Fri debat

obs 
Vil I ha’ noget på dagsordnen så skriv til FNÅ 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes 14 dage før generalforsamlingen.  

Modtages ingen forslag til dagsorden er dette forslag gældende. 

Nb
Det ok at komme for sent, fordi vi jo starter lidt tidligt…

ses!


