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Forældrenævnet i Århus deltager i 

demonstration mod heldagsskole 

Frihed til Fritid. Det er budskabet i en forældrearrangeret demonstration mod tvungen heldagsskole 

som Forældrenævnet i Århus deltager i på Rådhuspladsen i Aarhus den 22. marts kl. 14.30 

 

”FNÅ står ikke bag demonstrationen, men vi bakker op om budskabet Frihed til Fritid. SFOerne er 

en vigtig del af vores børns fritidsliv. Som interesseorganisation for forældre med børn i SFOerne i 

Aarhus er vi selvfølgelig med på rådhuspladsen fredag,” siger Mette Bach Larsen  

I skoleudspillet lægges der op til at undervisningstiden udvides på bekostning af børnenes SFOtid. 

0-3 klasse skal have 30 timer om ugen, og 4 klasse skal have 35 timer. Det betyder mindre tid til 

pædagogiske aktiviteter i SFOen, og samtidig vil SFOens budget nedjusteres i takt med 

opholdstiden. Man kan ydermere forvente et fald i SFOens indkomstgrundlag, da mange forældre 

vil vælge SFOen fra.  

”Som forældre er vi bekymrede for vores børns SFOer, fordi vi ved, hvor meget de betyder for dem 

i det daglige. I SFOen har børnene fri. Men de bliver guidet af pædagoger til at lære at have fri 

sammen med hinanden på en god måde. Børnene bliver støttet i selv at tage ansvar for deres tid,  

fordi SFOerne typisk tilbyder en vifte af aktiviteter, som børnene skal vælge imellem. SFOer er et 

pædagogisk tilbud – med et pædagogisk sigte. Det handler om børnenes alsidige kompetencer, 

almen dannelse og trivsel. Bliver skolereformen vedtaget, ser det desværre ud til at SFOer bliver 

reduceres til et tilsynssted for de børn, der ikke har mulighed for selv at gå hjem,” mener Mette 

Bach Larsen ”  

I Århus er der en god tradition for et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Der er 

respekt for, at det er to forskellige fagligheder, der arbejder med forskelligt sigte og mål. 

”I FNÅ er vi glade for det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger. Men udspillet kan ende 

med at underminere det samarbejdet, fordi økonomien i SFOen ikke længere rækker til at 

pædagogerne har tid til samarbejdet. Det vil være så ærgerligt for vores børn. Tager man det 

bedste fra SFOen og gør det til en del af undervisningen. Så ændrer man SFOens fokus på trivsel 

og de alsidige kompetencer til kun at fokusere på at gøre eleverne fagligt dygtigere. Der er ikke 

noget galt i at vores børn bliver dygtigere, men børn der har det godt, lærer bedst,” siger Mette 

Bach Larsen. 

 

 

 

For yderligere kommentarer kontakt:  

Mette Bach Larsen, daglig leder og presseansvarlig i Forældrenævnet i Århus på 25 48 17 31 


