
FSAA, Foreningen af 
skolebestyrelser i Aarhus –
skolebestyrelsernes lokale samarbejdsorgan



FSAA’s formål er at varetage skolebestyrelsernes 
interesser i forhold, der har betydning for 
folkeskolerne i Aarhus og

• at drøfte og vurdere disse forhold
• at styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne
• at arbejde for en styrkelse af niveauet i 

folkeskolerne i Aarhus



 RULLs baggrundsgruppe 

 Møder i SFO-arbejdsgruppen - temamødeprogram om Mål- og 
indhold for SFO 

 B & U dialogmøder med faglige org. – lederforeninger og 
forældreorganisationer – fx om omsætning af børne- og ungepolitik 
til kulturforandring i Børne & Unge, kvalitetsrapporten etc. 

 Administrative planlægningsmøder med forvaltning om 
Skolebestyrelsernes Dag og rådmandens dialogmøde med 
skolebestyrelserne. 

 Sparingsforum for forældre om kommende læringsportal samt 
samarbejdsplatform 

Følgegrupper/møder med B & U, hvor FSAA bl.a. deltager:



Bestyrelsen

Nikolaj Rosenkilde (Skovvangskolen), Formand
Nina Hauge Jensen (Åby Skole), Næstformand 
Lene Anhøj (Bakkegård Skole)
Jakob I. Pagter (Gammelgård Skole)

Suppleant:
Abdi-Rahman Mahmud Iidle (Møllevang Skole)

Tilforordnede:
- Tidl. FSAA formand Elsebeth Pii Svane, tidligere Vejlby Skole
- Helge Ratzer, tidligere Samsøgades Skole          
- Tidl. formand Charlotte Jacobsen, tidligere Engdalskolen
- ÅFO repræsentant (Inviteres til bestyrelsesmøderne) 

Repræsentation i øvrige råd: 
- Brugerrådet for det Koordinerede Kørselstilbud

- Birgitte Nielsen, Skovvangskolen 
- Århus Forældreorganisation, ÅFO bestyrelse med 1 plads som tilforordnet
- Integrationsrådet i Aarhus Kommune

- Helge Ratzer



I FSAA’s bestyrelse ser vi flg. elementer til styrkelse af det lokale 
samarbejde imellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd:

 At man får lavet en samarbejdsaftale som sikre at SFO-forældreråd 
inddrages i alle sager vedr. SFO-budget og rammer m.m. som 
skolebestyrelsen måtte behandle – bl.a. understøttet ved 
tilrettelæggelse af emner for fællesmøder 

 At skolebestyrelsen skal være bevidst om, at de er en meget vigtig 
sparringspartner for forældrerådet mht. at understøtte både 
medarbejdere og børns trivsel.

 At det er vigtigt at skolebestyrelsen benytter fællesmøderne til at 
spørger meget ind til hvordan personalet oplever at børn trives (i 
disse sparetider med dårlig normering) og hvordan personalet 
trives, om ressourcerne iflg. dem udnyttes på den bedste måde. 

 Når skolebestyrelsen spørger ind, kommer der ofte gode snakke ud 
af det fordi skolebestyrelsen måske lidt bedre kan komme med 
ægte undren over praksis 


