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Eventuelt

Valg af dirigent: Sven Arne Steffensen.
Valg af referent: Lotte Hansen
Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt med mere end 6 ugers varsel.
Generalforsamlingens forretningsorden samt dagsorden blev godkendt.
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Bestyrelsens beretning (se også den skriftlige):
v/Louise Gjervig Lehn.
Det er Louises første generalforsamling som formand. Dorthe Boe Danbjørg, tidligere formand,
trådte ud af bestyrelsen 1. januar 2017 og Louise overtog formandsposten. Einar Gylling Dørup
blev valgt som næstformand.
Samspillet mellem formand og næstformand har fungeret rigtig fint. Formandsskabet og
bestyrelsen generelt har været udfordret tidsmæssigt pga arbejde og familie, men trods
tidsmæssige udfordringer, så har bestyrelsen arbejdet godt og målrettet og der er opnået en høj
grad af indflydelse.
Vi har fortsat ideen om at om at ’uddelegere’ opgaver til hele bestyrelsen. Aktivitetsniveauet har
været højt.
Vi har holdt mange bestyrelsesmøder via Skype. Det har fungeret rigtig fint og har betydet færre
udgifter i forbindelse med bestyrelsens interne arbejde.
Vi har fortsat udviklingen af FOLA til i højere grad at være en politisk organisation med et bredt
samarbejde med andre organisationer og et intensiveret samarbejde med ministerier, folketing og
politikere. Vi bliver hørt og inddraget i debatten.
Som tidligere år har vi haft stort fokus på minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer er i høj
grad kommet på den politiske dagsorden og vi tager gerne en del af æren.
Gode normeringer er fundamentet og grundlaget for at vi kan skabe kvalitet i vores børns
dagtilbud. Normeringer og kvalitet hænger uløseligt sammen. Derfor er fokus på normeringerne
helt nødvendig.
Siden januar i år har det været muligt at stille såkaldte borgerforslag. Vi har i fællesskab med de
lokale forældreorganisationer KFO, ÅFO, OFO, Roskilde Forældreorganisation, Svendborg
Forældreorganisation samt Familiepolitisk Netværk og MinimumsnormeringerNU stillet et forslag
om minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.
Vi skal nå 50.000 underskrifter, så bliver forslaget fremsat og behandlet i Folketinget. Forslaget
støttes af de faglige organisationer på området.
Vi håber at gå i luften meget snart, men venter stadig på at forslaget bliver godkendt i Folketinget
og lagt ud på www.borgerforslag.dk .
Vi er klar med pressemeddelelser, videoer, grafik, debatindlæg mv. Så missionen skal nok lykkes,
hvis vi alle sammen bidrager
Ved kommunalvalget i 2017 lykkedes det os, i tæt samarbejde med de lokale
forældreorganisationer, at få fokus på:



Minimumsnormeringer
Børns ret til fritid

Børns ret til fritid fik fokus bl.a. med fælles debatindlæg i Information, Politiken og Børn &Unge.
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I samarbejde med Odense ForældreOrganisation inviterede vi Odense-rådmanden Susanne
Crawley til at agere pædagogisk medarbejder i en børnehave. Rådmanden blev fulgt af TV2 og
dagen blev fulgt op af et pressemøde, hvor den fynske presse var inviteret bredt. Dagen fik fin
pressedækning med fokus på normeringernes betydning for børns daginstitutionsliv inkl.
minimumsnormeringer.
Under hashtaget #JegErDanmarksBedsteInvestering – blev der delt billeder af børn med
hjemmelavede skilte på de sociale medier, for også at skabe opmærksomhed på, at investeringer i
de mindste både er en investering i det gode børneliv nu og her, men også en investering i
fremtiden, som kommer fællesskabet til gode.
For på anden måde at skabe opmærksomhed på de trange kår i vores dagtilbud opfordrede vi
forældre og andre med hjerte for børn til at skrive dagbog fra danske dagtilbud #Dagbog fra
Danske Dagtilbud. Vi fik en række hverdagsberetninger fra børns hverdag, som vi kunne dele på
de sociale medier i løbet af valgkampen.
Som ved seneste folketingsvalg lavede vi en politikertest, hvor de kommunalpolitiske kandidater
blev opfordret til at svare på en rækkes spørgsmål på børneområdet bl.a. om normeringer,
minimumsnormeringer og børns fritid.
72% af politikerne og 97% af forældrene var enige i at der bør indføres minimumsnormeringer.
72% af forældrene var enige i at ’skoledagen bør forkortes og kvaliteten i vores fritidstilbud styrkes.
Vi har fra dag. 1 været bekymrede for konsekvensen af den længere skoledag.
Vores bekymring bekræftes af at flere og flere børn føler sig presset og bliver syge.
Børn har brug for fritid – for egen tid og for tid i SFO´en, klubben eller fritidshjemmet. Fordi
fritidsinstitutionerne kan noget andet end skolen. I fritiden er det ’kan’ i skolen er det ’skal’. Og så
kan vores gode fritidsinstitutioner noget særligt, specielt i forhold til de børn, der måske ikke har så
stor succes i skolen. For her kan man have succes med at være en god kammerat, en dygtig
fodboldstiller eller kreativ.
Den længere skoledag har presset vores fritidsinstitutioner. En undersøgelse fra BUPL sidste år
viste at der mangler tid til omsorg og nærvær i vores SFO. En gallupundersøgelse viste at hver 2.
forældre mener at skoledagen er for lang og hver 3. forældre mener at folkeskolereformen har
forringet folkeskolen. Det er bekymrende.
Vores børn har brug for fritid, tid de selv kan disponere over, tid til leg, fællesskaber og venskaber.
Men også fritid med nærværende voksne, som kan støtte og guide dem.
Vi skal have genskabt fokus på den gode fritidsinstitutions betydning for børns udvikling, trivsel og
dannelse. For den er bestemt ikke ubetydelig.
Og så skal vi have genoprettet vores fritidsinstitutioner, som har betalt prisen for lange skoledage.
Vi har takket ja til at være en del af Børne- og socialministeriets opdragelsespanel. Louise er
personligt udpeget af ministeren. Vi har takket ja til at medvirke i debatten ud fra tanken, at det er
bedre at være med og få indflydelse end stå uden for uden mulighed for indflydelse.
Debatten har været stærkt omdiskuteret. Og med rette, for selvfølgelig skal hverken stat eller
minister bestemme hvordan vi forældre opdrager vores børn.
Ministeren har ret i at de vigtigste aktører i et barns liv er forældrene, men det er en grov forenkling
at påstå at det kun er forældrenes skyld, når et barn eksempelvis ikke kan sidde stille i 0-klasse.
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Måske skyldes det: Lange skoledage, tidlig skolestart – altså de vilkår og strukturer vi byder børn.
Og endelig så foregår ’opdragelse og dannelse’ i et samspil med det pædagogiske personale i
dagtilbuddet, fordi børn dagligt tilbringer mange timer i deres dagtilbud. Så igen handler det om
normeringer, tid, voksenkontakt – altså de rammer vi tilbyder vores børn.
Det er vores grundlæggende overbevisning at forældre gør deres bedste. I stedet for at pege fingre
har vi brug for politikere der vil samarbejde med forældrene og som vil sætte nogle rammer der gør
det lettere at være barn og børnefamilie. Det være sig bedre normeringer, senere skolestart, færre
læringsmål, og balance i familie- og arbejdsliv.
Den strukturelle vinkel vil vi gerne bidrage med i opdragelsesdebatten
Der er stillet forslag om ny dagtilbudslov. Den forventes at træde i kraft i løbet af sommeren.
Vi fik – i samarbejde med andre organisationer – placeret legen centralt i dagtilbudsloven og de
nye pædagogiske læreplaner. Det er vigtigt for os at der er tid til leg og fællesskaber, at vi bevæger
os væk fra tendensen til at flytte skolen ned i børnehaven og tendensen til at teste, måle og veje.
Læring har også fået en central placering. Men læring forstået som et bredt læringsbegreb.
»§ 7.
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske
læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et
børneperspektiv”.
Det bliver en opgave at sikre at legen netop bliver grundlæggende – også ude på grøn og gul stue
– og at der tages udgangspunkt i børneperspektivet.
I forslaget til dagtilbudslov foreslås det at alle enheder skal have mulighed for at være
repræsenteret i forældrebestyrelsen. Det er en sejr og noget vi har arbejdet på.
Vi ser det samtidig som en politisk erkendelse af, at den nuværende struktur med store
områdebestyrelser ikke fungerer optimalt, fordi forældre i høj grad mister interessen, når arbejdet
foregår i en forældrebestyrelse væk fra institutionen/enheden, hvor deres barn tilbringer dagen.
Ønsker man virkelig at styrke forældredemokratiet, så skal der genetableres obligatoriske
forældrebestyrelser eller forældreråd i alle institutioner/enheder og forældrebestyrelserne/
forældrerådene skal udstyres med kompetence svarende til forældrebestyrelsens
minimumskompetence ifg. Dagtilbudsloven
Det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at samarbejdet mellem dagtilbud og hjem bliver et
særskilt fokusområde for forældrebestyrelsen og at samarbejdet fx kan vedrøre:
- Dagtilbud/hjem-samtaler
- Håndtering af børns ferieafholdelse
- Hente- og bringetidspunkter
- Gåhjemmøder om inddragelse af forældre i børns læring
- Fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som fx en frivillig børneplan og
familiedeltagelse i dagtilbuddet
At forældrebestyrelsen skal forholde sig til børns ferie og hente- og bringetidspunkter. Det er helt
uhørt. Det er forældrenes ansvar – de gør det så godt de kan – og er der nogen der ikke gør det
godt, så må det pædagogiske personale tage en drøftelse med forældrene. Det kan aldrig blive
forældrebestyrelsens opgave.
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Regeringen har barslet med et ghettoudspil, hvor man bl.a. vil tvinge 1 årige børn i udpegede
ghettoområder i vuggestue.
Principielt er det en god ide, at børn går i dagtilbud, men tvang er ikke løsningen.
Tvang skaber mistillid, hvor vi i stedet har brug for at opbygge tillid. Så oplysning og dialog - det er
vejen.
Hertil kommer sprogtests i 0-kl. Og bestås prøven ikke, så skal barnet gå om.
En del af udspillet er også at der højst må optages 30% børn fra udsatte boligområder i en
institution. Heri ligger en udfordring, for vil man tvinge forældre uden for ghettoområderne til at
fragte deres børn til institutioner i ghettoområderne eller vil man lukke dagtilbud i
ghettoområderne? Vi skal støtte og samarbejde med forældrene – ikke straffe.
Vi holder øje med udspillet.
Vi skal i langt højere grad have styrket samarbejdet og knyttet FOLA og de lokale
forældreorganisationer tættere sammen. Vi har afholdt møder, men det skal blive bedre og i højere
grad formaliseres. Derfor foreslår vi bla. at der nedsættes et repræsentantskab, som sikrer den
jævnlige kontakt og den ønskede erfaringsudveksling.
FOLAs vedtægter trænger til eftersyn. Efter generalforsamlingen nedsætter vi et vedtægtsudvalg,
som skal modernisere vedtægterne.
På dagsordenen i dag er der to indkomne forslag ét fra KFO og ÅFO og ét fra FOLAs bestyrelse,
som begge er forslag til vedtægtsændringer.
Vi håber at vi kan lave en samlet løsning og sende begge forslag i vedtægtsudvalget, så udvalget
integrerer KFO og ÅFOs ønske om tættere tilknytning mellem FOLA og forældreorganisationerne,
et ønske som vi bestemt også deler i FOLAs bestyrelse, og FOLAs ønske om et
repræsentantskab, som også har til formål at styrke samarbejdet og tilknytningen mellem FOLA og
de lokale forældreorganisationer.
Vi håber også at KFO og ÅFO vil stille op til FOLAs bestyrelse, når vi når til valget lidt senere på
dagsordenen.
Vi vil gerne udgå, at vi får vedtægtsændringer nu og igen når vedtægtsudvalget har kigget på
vedtægterne. Det er vores ønske, at forslagene til vedtægtsændringer bliver godt
gennemarbejdede og langtidsholdbare.
Når vedtægtsudvalget har landet et godt, gennemarbejdet og langtidsholdbart forslag til nye
vedtægter, så indkalder FOLAs bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling med det ene
punkt på dagsordenen

Der blev henvist til den skriftlige beretning. Debatten om bestyrelsen beretning blev foretaget
løbende under beretningen og med følgende tilføjelser/kommentarer:


Deltidspladser jfr. forslaget til ny dagtilbudslov er problematisk, fordi udnyttelsesgraden af
deltidspladser er høj – dvs. normeringen indirekte forringes. Og fordi deltidspladser typisk
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rammer institutionerne økonomisk, idet der tildeles færre midler til en deltidsplads end en
fuldtidsplads. Det skal der opmærksomhed på.


Vi skal kigge på årsagen til sygefraværet pr. barn. Der er store udsving fra institution til
institution (fra 13 til 30 sygedage årligt). Det kan måske skyldes manglende rengøring



Kan vi analysere normeringerne og afdække hvorfor der er så stor forskel fra institution til
institution på antallet af medarbejdere i det direkte arbejde med børnene.



Begrebet ’hjemmelæringsmiljøer’ er problematisk. Hjemmet er ikke et læringsmiljø. Vi skal
adressere såvel til politikere som forældre, at der er en grænse og et etisk dilemma. Det vil
vi have fokus på.



FOLA afholder nordisk mini-konference med de nordiske forældreorganisationer i april. Her
er der fokus på forældresamarbejde, forældreinvolvering, hjemmelæringsmiljøer og det
etiske dilemma.



I forhold til bl.a. regeringens ghettoudspil var der en længere debat om det absolut tidlige
indsats 0-1 år og hvordan vi i højere grad kan samarbejde med fx sundhedsplejen om at
støtte de familier/børn som har brug for det. Langt de fleste forældre takker ja til besøg fra
sundhedsplejen (99,9%)



Der blev rejst kritik af deltagelsen i opdragelsesdebatten. Vi reviderer løbende vores
deltagelse i debatten.

Afstemning om beretning: Enstemmigt vedtaget
Fremtidigt arbejde
v/Einar Gylling Dørup.
Einar fremlagde forslaget til fremtidigt arbejde.
Forslag til fremtidigt arbejde 2018-2020


Kvalitet, normeringer/minimumsnormeringer



Børnefamiliernes livsvilkår - balance mellem familie- og arbejdsliv



Børns fritid - SFO, fritidshjem og klub



Forældresamarbejde, forældredemokrati og forældreorganisationer

De første punkter har været drøftet i debatten om beretningen, men den sidste pind.
’Forældresamarbejde, forældredemokrati og forældreorganisationer’ får et par ord med på vejen.
At vi har den med er et udtryk for vores store ønske om at styrke samarbejdet mellem FOLA og de
lokale forældreorganisationer, at støtte nye forældreorganisationer i højere grad og knytte FOLA
og forældreorganisationerne sammen.
Forældresamarbejde og forældredemokrati er vigtig. Og den øgede politiske fokus på betydningen
af forældresamarbejde, men også begreber som ’forældreinvolvering’ og ’hjemmelæring’ skal vi
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holde godt øje med og have fokus på. For ja, vi vil gerne samarbejde til gavn for vores børn, men
det er forældrenes børn og der ligger nogle etiske udfordringer i ’involvering’ og ikke mindst
’hjemmelæring’, for hvor går grænsen, når det private og det offentlige mødes.
Vores fokus på familiepolitikken er funderet i FOLAs vedtægter. FOLA er en vigtig medspiller i
debatten, fordi FOLA er for dagtilbud (af god kvalitet) og gode dagtilbud er en vigtig del af balancen
mellem familie og arbejdsliv.
Traditionen om møder med ordførerne i Folketinget fortsætter vi med. Det er gode debatter og
vigtig udveksling af holdninger.
Vi vil gerne holde flere konferencer om relevante emner og meget gerne i samarbejde med andre.
Og så vil vi gerne deltage i diverse fora også selvom det tager rigtig meget af vores tid, men det
giver også rigtig meget indsigt og indflydelse. Det er en balancegang – vi blåstempler nogle ting
ved at deltage, som det har været drøftet, men vi er også med til at sætte retningen.
Der kommer samfundsmæssigt øget fokus på dagtilbudsområdet i den kommende tid. Den bølge
skal vi ride med på.
Debatten om det fremtidige arbejde blevet taget løbende under fremlæggelsen og med følgende
kommentarer:
 FOLA skal blive en stærkere og større organisation, som har fokus på vækst, struktur og
samarbejde. Det hidtidige arbejde på at komme på finansloven fortsættes. Arbejdet på øget
medlemstilgang fortsættes ligesom vi skal have øje for evt. muligheder for fondstilskud.
 Vi sætter fokus på betydningen af den tidligste indsats – 0-1 års området – fx i samarbejde
med sundhedsplejerskerne. Vi undersøger grunden til at antallet af underretninger inden
skolestart er faldende. Det kan skyldes at man oplever at der ikke handles på en
indberetning eller at man forsøger at samarbejde frem for at indberette.
 Vi sætter fokus på muligheden for forældreråd i SFO´erne.
 Vi skal have fokus på data-etik
 Vi skal have fokus på test-kulturen og forældrenes rettigheder i forhold til tests og
trivselsundersøgelser
 Vi skal i højere grad definere vores politik omkring balance i familie- og arbejdsliv. Sverige
er en fin model for eksempelvis omsorgsdage, men lønkompensationen er lav.
Afstemning om det fremtidige arbejde. Enstemmigt vedtaget
Regnskab 2016/2017.
v/Lotte Hansen
Regnskaberne for 2016 og 2017 blev fremlagt.
Regnskabet for 2017 gav et underskud på 17.691 kr., mens regnskabet for 2017 gav et overskud
på 71.464 kr.
Der var mulighed for spørgsmål til regnskaberne. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen
valgt at flytte huslejen på 1.000 kr. månedligt over på løn, fordi det retteligt er løn, som er
forhandlet for adskillige år siden. Derfor er det mere retvisende at det figurerer under løn-kontoen.
Fra den kritiske revision var der tilfredshed med aktivitetsniveauet og ros for, at det høje
aktivitetsniveau ikke har medført et tilsvarende stigende forbrug. Der bliver passet godt på
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pengene og der er ingen udgifter som ikke er nødvendige. Der var bekymring i forhold til faldende
kontingentindtægt.
Afstemning om regnskab 2016 og 2017: enstemmigt vedtaget
Indkomne forslag
KFO og ÅFOs forslag til vedtægtsændring
FOLAs bestyrelses forslag til vedtægtsændring
Det blev slået fast, at det ikke er muligt at sende personlige suppleanter eller
sekretariatsmedarbejdere med stemmeret til bestyrelsesmøder i FOLA, hvis et evt.
bestyrelsesmedlem ikke kan deltage. Det kræver at et bestyrelsesmedlem træder ud af
bestyrelsen før en evt. suppleant indsuppleres og først derefter tildeles stemmeret. En
sekretariatsmedarbejder kan aldrig tildeles stemmeret.
Det blev pointeret at vi skal have for øje, at en landsdækkende bestyrelse skal være både arbejdsog beslutningsdygtig og at evt. nye strukturer ikke må handlingslamme bestyrelsen.
Efter debat om øget tilknytning og forbedret samarbejde, som var et stort ønske fra alle deltagere
på generalforsamlingen, trak KFO og ÅFO deres forslag til vedtægtsændring. FOLAs bestyrelse
trak ligeså sit forslag.
I stedet indgår ønskerne om øget tilknytning og forbedret samarbejde, som ligger i de to
vedtægtsforslag, i vedtægtsudvalget som nedsættes af FOLAs bestyrelse efter
generalforsamlingen.
Der var enighed om at når der ligger et gennemarbejdet og langtidsholdbart forslag til
vedtægtsændring, så indkalder FOLAs bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling med det
ene punkt på dagsordenen.
KFO og ÅFOs forslag blev trukket på betingelse af, at FOLA forpligter sig til indenfor en måned at
lave et skriftligt forslag til hvordan vi sikrer kommunikationen mellem FOLA og
forældreorganisationer. Det var der enighed om.
Budget 2018/2019/2020.
v/Lotte Hansen
Det er et konservativt budgetforslag, som opererer med overskud på henholdsvis 8.500 kr. i 2018,
13.000 kr. i 2019 og 8.500 kr. i 2020. Budgettet for 2020 revideres på generalforsamlingen i marts
2020.


Vi fastholderkontingentniveauet i 2019 og 2020.

Kontingentsatser for 2019 og 2020.
Forældrenævn (sammenslutninger med fælles
medlemskab) - dog max. 15.000 kr.
Enkeltinstitutioner 1-50 børn

A
B
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350
500

Enkeltinstitutioner 51-100 børn
Enkeltinstitutioner 101-250 børn
Enkeltinstitutioner 251 børn og der over
Enkeltinstitutioner under nævn (direkte abonnement)

B
B
B
C

Enkelt person

D

Afstemning om budgetterne 2018, 2019 og 2020: enstemmigt vedtaget
(se http://fola.dk/budgetvedtaget.pdf )
Valg til FOLA - Forældrenes Landsforenings bestyrelse:
Bestyrelse:
Louise Gjervig Lehn, formand (genvalg), Store Claus 33, 5270 Odense N.
mobil: 40507758 tlf: 66147758 louise@fola.dk
Einar Gylling Dørup, næstformand (genvalg) Knudshovedvej 40, 5800 Nyborg
mobil:52347982 einarnyborg@hotmail.com, einar@fola.dk
Marianne Beck-Nielsen, kasserer (genvalg) Dr. Priemesvej 5 1854 Frederiksberg C
mobil: 45161620 marianne@fola.dk
Pernille Darling Rasmussen, (genvalg) Thyrasvej 2, 4000 Roskilde
mobil: 20726760 pdra@regionsjaelland.dk, pernille@fola.dk
Flemming Linnebjerg Rasmussen, (genvalg) Birkedals Allé 15, 5250 Odense SV
mobil: 51158084 flemrasmussen@hotmail.com, flemming@fola.dk
Julie Kyndesgaard, (nyvalg), Nebraskavej 7b, 2300 København S
Mobil: 26344050 julie@kfo.dk julie@fola.dk
Jacob Fogh Korterød, (nyvalg), Bryggerivej 5, 8240 Risskov
42240701 fjellfogh@gmail.com, jacob@fola.dk
Suppleanter:
Jakob Lindahl (genvalg) Kløverbladsgade 14, 2500 Valby
mobil: 22798101 jakoblindahl1966@gmail.com jakob@fola.dk
Per Larsen, (nyvalg) Solsortevej 9, Thurø, 5700 Svendborg
Mobil: 40707688 perlarsen_dk@hotmail.com per@fola.dk
Rikke Vesterholm Andersen, (nyvalg) Provsteløkken 29c, 5200 Odense V
Mobil: 22165288 rikkevesterholm@gmail.com rikke@fola.dk
Kritiske revisorer:
Sven Arne Steffensen, (genvalg) Rødovrevej 323 A, 3. lej. 5, 2610 Rødovre
mobil 24651030 steffensen@fola.dk
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Lars Klingenberg,(genvalg) Herlufsholmvej 27B, 1, 2720 Vanløse
mobil:23240779 lars@lknet.dk
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