
AKFU møte - 23. januar 2019

AIS Stinta
Roligheden Hisøy
Nedenes Eydehavn
Nesheim Birkenlund

Forfall: Steinerskolen - Strømmen - Rykene - Myra - Sandnes - St. Fransiskus

1. Odd-Helge Wedding - Utdanningsforbundet (Presentasjonen vedlegges referatet)
1. Oppfordring - Hvordan benyttes avvikssystemet på din skole? 
2. Ønsker tettere kontakt med AKFU og FAU’ene rundt om i Arendal

2. Vedtektene - forskyves til neste møte pga. stort forfall.

3. Ønsket saksliste for AKFU
- Svømmeundervisning - Hva er kravene? Blir dette opprettholdt? Er tilbudet for dårlig? 
Oppnår man kravene som står i læreplanen?
- Trafikksikkerhet - Hvilke problemer har den enkelte observert / meldt inn? Har det skjedd 
noe etter det?
- Psykososial læringsmiljø - Hvilke behov føler du at din skole har som idag ikke blir møtt 
av tiltakene som allerede eksisterer i kommunen.

- Sosiale medier - Det kom et ønske om større fokus fra kommunen ut mot skolene 
og ungdommene om mobbing på sosiale medier.

Det er ønskelig at hver representant snakker med sin skoleadministrasjon og FAU og får 
tilbakemelding på hvordan det ligger an ift. overnevnte saker. Tilbakemelding fra den enkelte 
skolen må sendes pr. mail til Nina. innen 1/3. 

4. Gratisprinsippet - generell info gitt og utsendt på forhånd.
- Til informasjon: Det er satt av midler i statsbudsjettet som kan benyttes til klasseturer ol. 
Det kan søkes om 30% av kostnadene. Usikkert hvem som kan søke og hvor men vi 
undersøker det til neste møte.

5. Øvrige saker:
1. Natteravn - er det mulig å endre på tidspunktet? Tilbakemelding om at oppmøte kl.23 og å gå til 

03:00 er veldig sent. Er det mulig at tilstedeværelse tidligere på kvelden er bedre forenlig med 
at skolene stiller som Natteravner? Forebyggendeenhet er i gang med å organisere dette på en 
annen måte. Det bør kommuniseres tilbake at vi fortsatt er svært støttende til prosjektet, men 
at vi som gruppe kanskje kan brukes på et tidspunkt der det er mer naturlig (tidligere på 
kvelden).

Ta opp til neste gang:
- Oppvekst komité - mulig vi burde møte opp på møtene for å følge med på hva som tas opp av 

politisk.
- Marie Moksnes + Terje Eikin - Info om Tv-aksjon prosjekt
- Øystein Neegaard ønsker å gå igjennom elevundersøkelsen.

Neste møte blir 20/3 - 18:30 - På Rådhuset om ikke annen møtested meldes.


