
Årsberetning  
 

  

At lægge skinner, mens vi kører, det kan på mange måder beskrive 2019.  

 

Et næste helt nyt FOLA  

Så er der gået et år med en hel ny bestyrelse i FOLA, det har været et fantastisk, men også travlt år 
for Forældrenes Landsorganisation.  

Den 3. marts 2019 var der generalforsamling i FOLA. Det var en historisk anderledes 
generalforsamling, hvor der var kampvalg til bestyrelsen. Ja, og hvor der endda var kampvalg til 
dirigentposten. Det var især FOLA’s to største lokale forældreorganisationer København og Århus, 
som udfordrede den siddende bestyrelse med et ønske om en ny retning for foreningen.  Dette var 
også baggrunden for at begge organisationer på forhånd havde offentliggjorde, at de ville stemme 
på Signe Nielsen, da hun udfordrede den siddende formand i FOLA. Generalforsamlingen var på 
mange måder en kulmination på en konflikt, der har mange år bag sig, og som bundede i, at de to 
lokale organisationer ønskede et FOLA med en bedre involvering af baglandet og de ønskede en 
landsorganisation med en langt en bredere ryg.  

Da den nye bestyrelse var blevet valgt og havde konstitueret sig, måtte vi også sande, at det var en 
organisation med større udfordringer, end vi først havde antaget. Desværre var alt historik i 
foreningen slettet. Vi startede derfor op fra næsten 0, uden filer uden kontaktoplysninger, uden 
adgang til bank etc. etc. Dette betød, at vi som bestyrelse så os nødsaget til at afslutte 
samarbejdet med FOLA’s daværende ansatte. Der blev aftalt en fratrædelsesordningen, som har 
været medvirkende til, at FOLA kommer ud med et underskud på 395.499 kr. for året 2019. 
Sekretariatet har derfor været drevet med meget få midler og uden at ansætte en ny 
sekretariatsleder. FOLA har dog på trods formået at opnået store resultater, fordi det har været 
muligt at købe arbejdstimer hos både Københavns Forældreorganisation og Århus 
Forældreorganisation. Det har også været en prioritering for den nye bestyrelse at være tydeligt til 
stede i Jylland, derfor ansatte vi en konsulent i Århus på 7 timer om ugen, som også skal være med 
til at understøtte arbejdet med de lokale forældreorganisationer. Derudover har de frivillige i 
bestyrelsen knoklet for det FOLA, som de blev valgt ind for at skabe.  

 

Demonstrationer for minimumsnormeringer i hele landet  

Knap var den nyvalgte bestyrelse i FOLA trådt til, før en historisk kamp for minimumsnormeringer 
brød i lys lue. Startskuddet var DR’s dokumentar ”Hvem passer vores børn?”. Her brændte sørgelige 
billeder af børn uden voksenkontakt i helt almindelige daginstitutioner sig fast på vores nethinder. Bægeret 
flød over for de mange forældre, som længe havde været bekymret over dårlige normeringer i deres børns 



dagtilbud. D. 5. april gik forældrene på gaden i hele landet med krav om minimumsnormeringer under 
#hvorerderenvoksen? TV2 fulgte efter med udsendelsen ”Daginstitutioner bag facaden”, her blev 
grelle hverdagssituationer afsløret for rullende kamera. Forældrene mobiliserede sig igen og gik på 
gaden d. 2. juni.  

Kampen for minimumsnormeringer har været øverst på FOLA’s dagsorden i mange år, så vi valgte 
selvfølgelig at gå med og støtte op. Sammen med de lokale forældreorganisationer var FOLA med 
til at til at arrangere de landsdækkende demonstrationer sammen med de andre aktører på 
børneområdet. Ved demonstrationen i juni i København kom næsten alle politiske partier på 
talerstolen, hvilket betød at TV2 news dækkede hele arrangementet.  

FOLA fik igennem demonstrationerne styrket sit samarbejde med alle aktører inden for dag- og 
fritidstilbudsområdet.  

 

Nye forældreorganisationer blomstrer op  

Det at børnehaver og vuggestuer pludselig blev ’high politics’ har også betydet, at flere og flere 
forældre organiserer sig lokalt. Hvor der før var 4 lokale forældreorganisationer, så er der i dag 18, 
og der er flere på vej. Dette var et af de helt store mål for den nye bestyrelse at få veletablerede 
lokale organisationer. Det var essensen af det budskab, som alle nye kandidater til FOLAs 
bestyrelse blev valgt på. Vi ønskede alle et stærkere FOLA med et solidt fundament med mange 
lokale organisationer og mange medlemmer. Kun sådan kan vi se at forældrenes stemme kan blive 
styrket på dag- og fritidstilbudsområdet både i lokalpolitik og på landsplan.   

FOLA’s nye bestyrelse har derfor også valgt at bruge så mange ressourcer som overhovedet muligt 
på at hjælpe lokalorganisationerne i gang. FOLA har givet råd og vejledning om opstart og 
foreningsdrift, deltaget i opstartsmøder, debatarrangementer og generalforsamlinger. Dette 
arbejde vil vi fortsætte med også i 2020.   

 

Finanslov og kommuneaftale 

Et af de mål, som bestyrelsen også satte, var at få FOLA på finansloven. Vi udarbejdede en strategi, 
vi gik i gang, og vi lykkedes! FOLA kom på finansloven for første gang. Også her har det hjulpet os, 
at børnene er kommet højt op på den politiske dagsorden. Vi vil rette en stor tak til SF og Jakob 
Mark, som har hjulpet FOLA på vej. Efterfølgende har de fleste andre politiske partier også 
tilkendegivet deres støtte til FOLA’s nye retning.  FOLA har fået 1.1 mio. kr. til rådgivning og 
200.000 kr. til drift af organisationen. Det er en kæmpe sejr for FOLA at blive anerkendt af 
politikerne på den her måde. Vi er stolte af, at de har tillid til, at vi kan varetage opgaven med at 
rådgive forældre, forældrebestyrelser og lokale forældreorganisationer.  

Finansloven betød også, at der for første gang skal udformes en lov om minimumsnormeringer. 
Det er en historisk sejr på børneområdet. I 2020 kommer allerede de første penge, og der er afsat 
flere hen over de kommende år. Vi kunne have ønsket os, at det ville gå hurtigere og at pengene 



var flere. Men vi anerkender, at det er et kæmpe skridt på vejen. At den kamp, som FOLA og også 
de andre organisationer på børneområdet har kæmpet i mange år for minimumsnormeringer, 
endelig lykkedes skyldes, at forældrene gik på gaden i så stort et antal, og at presset blev fulgt af 
mange andre fine aktioner, læserbreve, møder med politikere, og ikke mindst et fantastisk 
aktivitetsniveau på de sociale medier.   

Der blev også landet en kommuneaftale, som for første gang indeholdt ekstra midler til at dække 
det stigende børnetal ude i kommunerne. Dette kommer også til at have en betydning 
fremadrettet, hvor vi forhåbentligt kommer til at se færre sparerunder, som rammer vores børn.  

 

Alt det andet 

FOLA har i årets løb også afholdt workshops for forældrebestyrelser i forskellige kommuner. Vi har 
udarbejdet et nyt koncept, som fokuserer rigtig meget på samarbejdet mellem forældre og 
ledelse. Vi har også haft fornøjelsen af at undervise pædagogstuderende i det gode 
forældresamarbejde.  

I efteråret 2019 gennemførte vi en undersøgelse blandt forældrene, som viste, at forældrene 
savner et tættere samarbejde med pædagogerne, og at de savner, at der er afsat tid og ressourcer 
til dette samarbejde.  

FOLA’s aktiviteter på de sociale medier har ramt langt flere personer end tidligere, og der har 
været en stigning i antallet af følgere. Vi har også haft en meget aktiv pressestrategi og er blevet 
citeret jævnligt i de store landsdækkende medier. 

FOLA har deltaget i diverse udvalgsmøder under ministeriet og KL. Vi har været repræsenteret på 
BKF’s årsmøde, FOA’s kongres mv. Vi bliver taget godt imod, og vi oplever, at der er stor respekt 
for den indsats, vi leverer.  FOLA var desuden også en del af paneldebatten på Kommunernes 
Landsforenings børne og ungetopmøde.  

FOLA har også fået lokaler i både København og Århus, hvor vi kan holde møder og kurser med 
vores medlemmer, og hvor sekretariatet kan arbejde. 

FOLA har fået ansat en landssekretær, som vi glæder os rigtig meget til bliver en del af FOLA’s 
hverdag.  

 

 

Hvad skal FOLA så nu: 

Den siddende bestyrelse opfordrer den nye til at fortsætte arbejdet med: 

• Minimunsnormeringer i forhold til den nye lov. 
• Tilsyn i dagtilbud 
• At få mere politisk fokus på fritidsområdet  



• At få flere dag- og fritidstilbud til at være medlem af FOLA 

 

FOLA skal fortsætte det store arbejde med at få hjulpet endnu flere lokale forældreorganisationer i 
gang. Vi skal have uddannet en flok dygtige forældrerådgivere, så vi kan få sat rådgivningen i gang, 
og vi skal sikre af FOLA bliver på finansloven.  

Vi skal fortsætte arbejdet og udvide indsatserne, så vi kan nå helt i mål med at være en synlig, 
tilgængelig og nyttig organisation med en stor betydning for forældrene i Danmark.  

Vi skal være forældrenes stemme på det politiske niveau, og til det skal vi være klædt på af et stort 
og stærkt bagland, så vi kan repræsentere forældrene fra hele landet på bedste vis.  

Vi skal have etablere en nyttig og nemt tilgængelig forældrerådgivning, så forældrene kan mærke, 
at vi er der for dem, og at det nytter at spørge FOLA om alt vedrørende deres børns dag- og 
fritidsinstitutioner.   

 

 

Her i begyndelsen af 2020 begynder vi at se konturerne af det FOLA, vi drømmer om. Vi vil gerne 
også her i denne årsberetning takke alle jer, som har bidraget på den ene eller den anden måde til 
at løfte FOLA videre: 1000 tak!  


