
 

 

 
Bestyrelsen beretning: bestyrelsesåret 2012 
I 2012 kom daginstitutionerne på finansloven og normeringer på den politiske dagsorden.  

Der blev ikke sparet på børnene i Århus. FNÅs samarbejde med forvaltningen er på vej  

i den rigtige retning. Disse tendenser håber vi fortsætter i 2013. 

 

 

 

 

FNÅ protesterede – og besparelser blev taget af bordet 
De annoncerede besparelser på vores børn blev taget af bordet, idet de penge, der kom fra 

regeringen til flere pædagoger, blev brugt til at lukke huller i kommunekassen. Vi glædede os 

over, at der ikke blev sparet på børnene. Men ærgrer os over, at Århus ikke brugte chancen 

til at være ambitiøse og bruge pengene til et normeringsløft i daginstitutionerne. Op mod 

budgetforhandlingerne brugte FNÅ sin stemme til at argumentere imod besparelser. Vi holdt 

møder med politikere, orienterede forældrene, hjalp et forældreråd med opstart af en 

underskriftindsamling. Vi skrev debatindlæg og udsendte pressemeddelelser. Der blev lyttet, 

og der blev ikke sparet denne gang. Vi håber på, at også politikerne har mærket, at nok er 

nok. Vi takkede politikerne for ikke at spare på vores børn, og vi forsikrede dem om, at FNÅ 

fremover gerne hjælper dem, så de får investeret kommunens penge sikkert og med garanti 

for solidt afkast – nemlig i vores børn.  

 

 

 

 

 

 

FNÅ diskuterer 

FNÅ blander sig i den offentlige debat og udsender jævnligt debatindlæg og 

pressemeddelelser.  F.eks. har vi skrevet om afbureaukratisering: ”Børnene først - papir 

bagefter”. Et medlem af Århus lærerforeningen insisterede på, at skolerne skulle have fri 

adgang til de ”forgyldte SFOers budgetter”. FNÅs svar var: ”SFOerne er ikke forgyldte, de er 

guld værd for vores børn”. SFOtaksten skal finansiere gode fritidstilbud ikke undervisning.  

Vi ville gerne have pengene fra regeringen til pædagoger øremærket. Det skrev vi om både i 

lokalpressen og i et brev til Christine Antorini. Også FOLA, BUPL og mange flere var på 

banen. Det lykkedes ikke. Vi ser frem til den lovede opfølgning på udvikling i normeringer.  

FNÅ deltager også i diskussionen om heldagsskolen: ”Skoleudspil med faldgruber”. FNÅ 

synes, at børns fritid er vigtig. FNÅ går ind for at lærere og pædagoger samarbejder. Men vi 

mener, at pædagoger i undervisningen skal finansieres uden om SFOens budget. Vi går ind 

for gratis folkeskole - også for forældre med børn i SFO.   



 

Møder med politikere 

Jævnligt holder FNÅ møder med de lokale politikere. F.eks. når der er en sag, vi gerne vil 

diskutere som kost, takster, budget etc. eller for at afsøge, hvordan vi bedst bruger hinanden. 

Vi går aldrig partipolitiske ærinder! Men vi ’udnytter’ gerne hvem som helst ;). FNÅ er 

partipolitisk set 100 % neutral. Det sker, at politikerne spørger FNÅ til råds, de er velkomne! 

 

Kost-sag i byrådet 

I år måtte vi opgive at få indført mulighed for lokalt at tilvælge kostordning på 2-3 dage om 

ugen. Vi fik efter laaaang sej kamp sagen op på byrådsniveau. Men lovgivningen er desværre 

snæver og stiv. Forslaget blev derfor afvist. Ærgerligt for forældre, der på den måde ville 

kunne få en god kostordning trods snæver økonomi. FNÅ går ind for udpræget lokal råderet! 

                         

Temaaftener for forældre  

FNÅ har afholdt to temaaftener om forældresamarbejde. Det første om den daglige kontakt 

mellem forældre og pædagoger i samarbejdet omkring det enkelte barn. Super oplæg med 

konsulenten Tea Thyrre. Mange fremmødte og yderst brugbart i dagligdagen. 

I november stod forskeren Niels Kryger for et oplæg. Udgangspunktet var spørgsmålet:  

“Ud fra hvilket menneske- og læringssyn skal samarbejdet mellem daginstitution og forældre 

finde sted?“ Vi var ikke så mange. Men de der kom, var yderst engagerede og talte både folk 

fra forvaltning, fagforening, pædagoger og ‘almindelige’ forældre. Så det blev en interessant 

aften med mange perspektiver på forældresamarbejdet.  

 

Invitation fra BUPL 

Ved to arrangementer arrangeret af BUPL om ’kvalitet i daginstitutioner 

- og forholdet mellem leg og læring’ deltog FNÅ med mindre oplæg, naturligvis  

med afsæt i forældreperspektivet. Det kom der super spændende debatter ud af.  

 

FNÅ genindmeldt i FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

Efter et par år, hvor FNÅ ikke har været medlem af FOLA pga. uoverensstemmelser vedr. 

kostordningen, besluttede bestyrelsen, at vi skulle være med igen.  

 

 

 

 

 

FNÅs samarbejde med rådmand og forvaltning   
      Dialogmøderne med rådmanden blev i år afholdt med FNÅ, FSÅ (Skole-

bestyrelsesforeningen) og Børn og Ungerådet i panelet. Vi er enige med rådmanden i, at den 

form giver nogle bedre møder med mere liv i debatten.  

 

2012 har været et år med spændende initiativer fra forvaltningens side. FNÅ har deltaget i 

”Kvalitetsløftet - et løfte til folkeskolen”. Vores fokus er her SFOens rolle og betydning.  

FNÅ er med i Følgegruppen vedr. valg til skolebestyrelser og SFO-forældreråd.  

Her kommer vi bl.a. med bud på, hvordan man kan støtte op om SFOrådenes  

arbejde. Vi har indgivet høringssvar herom. Vi er med i Arbejdsgruppen vedr.  

 

 

http://www.aarhus.dk/da/aarhus/Uddannelse-i-Aarhus/Kvalitetsloeftet/Om-Kvalitetsloeftet.aspx
http://www.aarhus.dk/da/aarhus/Uddannelse-i-Aarhus/Kvalitetsloeftet/Om-Kvalitetsloeftet.aspx


bestyrelser og råd i dagtilbud. Her har vi været med til at kvalificere evalueringen af råd og 

bestyrelser. Vi er med til at samle op på konklusionerne, og har også indgivet høringssvar. Vi 

indgår i arbejdet med at tilrettelægge nyt materiale for råd og bestyrelser. Århus kommune 

ønsker at udbyde kurser for bestyrelser og råd. FNÅ har tilbudt at være med til at afholde 

disse kurser. Fordi vi ønsker med udgangspunkt i forældreperspektivet at være med til at 

kvalificere arbejdet i bestyrelser og råd, så forældrene får maksimalt ud af deres 

engagement.   

 

 

FNÅ arbejder for sine medlemmer  

Vi er i dialog med forvaltningen om, hvordan vi får bedre adgang til at kommunikere med 

forældrene. Vi har i den forbindelse fået fantastisk hjælp, da forvaltningen helt ekstraordinært 

valgte at sige ja til at udsende indkaldelse til Generalforsamlingen. Dette blev gjort sammen 

med en opfordring til at bestyrelses- og rådsmedlemmernes kontaktoplysninger kommer på 

institutionernes hjemmeside. Sker det, vil det betyde, at vi ville kunne kommunikere direkte 

med forældrene. Det vil forstærke et tilknytningsforhold mellem FNÅ og medlemmerne.  

 

Vi har som altid også haft en del forældrehenvendelser. F.eks. fra forældre, der gerne vil 

have råd og vejledning i forhold til en udfordring i en bestyrelse, eller for at blive klar på 

retningslinjerne, eller fordi man gerne vil have hjælp til at skrive et indlæg til pressen eller et 

brev til politikerne. Der er også eksempler på konkrete sager, som vi på opfordring tager med 

ind i forvaltningsregi. I år har det bl.a. drejet sig om nepotisme, pladsmangel i midtbyen og et 

problematisk genhusningsforløb. 

 

Vi har sat fokus på at komme tættere på vores medlemmer, og det går fremad. Vi besøger 

jævnligt SFOer og dagtilbud. Erfaringen er, at forældrene altid bliver positivt overrasket over 

at høre om alt det, vi laver. Det er fedt, men viser samtidig, at der stadig er for mange, der 

ikke ved nok om FNÅ. Så arbejdet med synliggørelse af FNÅ fortsætter. 

 

Vores store udfordring er, at få forældrene i Århus til at kende os, vide hvad vi står for og 

hvilken indsats vi leverer, og ikke mindst at få dem til at engagere sig i organisationen. 

Bestyrelsen i 2011 anbefalede at bestyrelsen i 2012 fortsatte dette arbejde med synliggørelse 

af FNÅ. Anbefalingen fra bestyrelsen for 2012 er, at FNÅ også i 2013 fortsætter denne kurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNÅs bestyrelse for 2012 

 

 

Morten Bowman, Peter E. Larsen, Lars Klavsen, Lars Mejdal, Ditte Felding, Nada Hawa, 

Lene-Christine Knüttel Winther og Sine T. Jonsson 

 


