




FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det 

gode børne- og ungeliv kan blomstre i alle dag- og 

fritidstilbud. Det gør vi ved at arbejde for at styrke 

forældredemokrati og forældresamarbejde i alle dag- 

og fritidstilbud.

Som medlem af FOLA får du:

❱  Sparring og rådgivning om forældresamarbejde på alle niveauer. Både i forhold til 

det daglige samarbejde og i forhold til samarbejde på råds- og bestyrelsesniveau. 

FOLA sparrer med forældre, forældreråd, forældrebestyrelser og ledere via telefon om 

det gode samarbejde 

❱  Nyhedsbrev 6 gange om året med input til det gode forældresamarbejde, indsigt i 

det politiske område og nyheder fra arbejdet med tilsyn og normeringer

❱  Rabat til medlemsinstitutioner på vores workshops 

❱  Foredrag

❱  Indflydelse på FOLAs retning og udvikling. Vi holder 1 årligt møde, hvor vi udvikler 

politik sammen med vores medlemmer. Ud over det kan du deltage i vores generalfor-

samling eller deltage i din lokale forældreorganisation 

❱  Indflydelse på den politiske udvikling. FOLA sidder med i udvalg nedsat af minis-

teren og KL (Kommunernes Landsforening). Vi er en aktiv part i den offentlige debat.



Hvem er vi?

FOLA har siden 1974 været forældrenes talerør. Vi arbejder for, at forældredemokrati 

og forældresamarbejde skal styrkes og for at løfte forældrebestyrelsernes videns- og 

kompetenceniveau.  Det gør vi helt konkret ved at udbyde forskellige typer af work-

shops og kurser, som passer til jeres institution eller kommune. Kontakt os for at høre 

pris og muligheder for jer.

Derudover har FOLA et bredere perspektiv på dag- og fritidstilbudsområdet. Vi er 

forældrenes stemme inde på Christiansborg, hvor vi er placeret i udvalg, som arbejder 

med normeringer, kvalitet og udvikling af området under ministeriet og regeringen. 

FOLA samarbejder også med Kommunernes Landsforening. Lige nu er vi blandt an-

det med i samarbejdet omkring udviklingen af tilsyn i dagtilbud. Derudover blander 

vi os i debatter, nyheder og skriver kronikker – så børnehaver, vuggestuer, SFOer og 

klubber altid er højt placeret på den politiske dagsorden.



FOLA har en bestyrelse bestående af forældre, som primært kommer fra enten 

forældreorganisationer, forældrebestyrelser eller forældreråd. Bestyrelsen vælges på 

foreningens generalforsamling. FOLA har et bemandet sekretariat, som kan kontaktes 

dagligt.

Der findes 15 lokalorganisationer, og vi arbejder på at 

blive flere. Kontakt os for at høre, om der findes en lokal 

forældreorganisation hos dig, eller hvis du har lyst til at 

danne en lokal forældreorganisation i din kommune.



Hvordan kan du blive medlem?

Vi har 2 typer af medlemskab:

Hvis der findes en lokal forældreorganisation, så er institutionen 

automatisk medlem af denne ved at melde sig ind i FOLA.

Personligt medlemskab

150 ,- 

Kontingent betales en gang om året.

Du kan melde dig ind via fola.dk

Institutionsmedlemskab

1.500 ,- 

Kontingent betales en gang om året.

Det er forældrebestyrelsen eller rådet, der melder sig ind via fola.dk. 





Ring til os på 73 70 73 77

Se mere på fola.dk


