
Referat fra møte i Arendal kommunale foreldreutvalg (AKFU) 

14. desember 2016 
 

Tilstede 
(skoler) 

Asdal, Nedenes, Hisøy, Strømmen, Stinta, Myra, Birkenlund, Steinerskolen, 

Sandnes, Nesheim, Roligheten. I tillegg møtte Bjørg Løhaugen fra rådmannens 

stab, oppvekst.  
Forfall 
(skoler) 

Stuenes, Moltemyr, Rygene, Birkenlund, Eydehavn, St Franciskus, Flosta.  

Ikke 
møtt 

Arendal internasjonale skole 

Tid og 
sted 

Møterom 254 i Arendal rådhus, kl. 19.00-21.00 

  
Sakliste  
Sak 1. Orientering om Drømmebanken ved Moltemyr skole utsatt da Alexander som 

skulle orientere ikke var tilstede.  
Sak 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Natteravn  
Birkenlund informerer: 

Vanskelig å få folk. Fikk fire forrige lørdag. De 4 som gikk møtte hos politiet. 

Trommestad var syk. Barnevernsvakta var der. Politiet lite forberedt. Ble 

værende hos politiet 1 time. Det politiet sier at der er en bedring av mindreårige 

ute på nattestid i helgene. Det er ikke en utfordring i den forstand lenger. De 

gikk til 0230. De ble invitert inn til barnevernsvakta. Vi kunne hatt base på 

kilden sier barnevernsvakta. Positivt tatt imot.  

Stuenes kunne ønske lørdagene var spredd utover året og ikke alle 4 på en 

måned.  

Birkenlund og Nedenes har hatt vansker med å få foreldre til å stille i desember. 

Nedenes måtte avlyse i 3.desember. Birkenlund stilte 10.12 med 4 stk. Nedenes 

stiller med foreløpig 5 stk 17.12. Lederen i AKFU tar kontakt med røde kors for 

å høre om de er interessert i å bidra inni i natteravn tjenesten.  

 
Sak 3 Orientering ved Inger Mari Sørvig om fremtidig tilbud til elever 

på mellomtrinnet med psykososiale vansker som har behov for 

særskilt tilrettelegging.  
Bakgrunnen er sak 42/16. Fagforbundet og utdanningsforbundet, avdelingsleder 

PPT og Sandum og rektorene var Stuenes, Birkenlund og Nedenes vært med i 

arbeidet. Sandum er i dag ett tilbud til ungdomsskole elever. Gruppen har vært 

på Mobilt team i Kristiansand og Ollestua i Asker. Vært kartlegging av behovet 

på mellomtrinnet i ett skriv til alle rektorene. 30 til dels segregerte elever på 

mellomtrinnet i arendalskolen. 10 elever utenfor skolen (grønn gård, baser) og 

alene sammen med en assistent), 4 med fritak fra opplæringen. Overvekt på 5. 

trinn.  

Rektorene er klare på at elever med utfordrende atferd tilhører nærskolen men at 

der bør finnes smågruppebaserte deltidstiltak for en liten gruppe.  

For å lykkes: 

 Mesteparten av undervisningen i vanlig klasse 

 Smågruppene organiseres som deltidstiltak og i perioder 

 Kontaktlærer i nærskolen hovedansvaret 



 Tett samarbeid mellom kontaktlærer og tiltakslærer 

 Opprettholde kontakt med ordinær klasse 

 Ikke segregert 

 Attraktivt og statusfremmende 

 Reelt frivillig for alle 

 Heterogene grupper 

 Ikke utelukkende grunnet negativ atferd.  

Ambulerende skoleteam er en kommunal støttetjeneste for alle grunnskolene 

i Arendal kommune, og en del av Sandum skole. Dette teamet ønskes det nå 

å styrkes. Skilte navn til mobilt team.   

Innsatsteam skal inn når ambulerende team kaster inn håndkleet og 

korttidstiltakene ikke fungerer.  

Høykompetent faggruppe for å kvalitetssikre opplæringen til disse elevene. 

Ett team for særlig krevende skolesaker.  

Korttidstiltak 1-2 dager per uke maks 3 måneder. Hjemmeskolen har 

hovedansvaret og ett formelt samarbeid mellom kontaktlærer og tiltakslærer. 

Korttidstilbudet gi barna en pause fra tilbudet ved nærskolen. Det er 

avgjørende at personalet ved korttidstilbudet innehar nødvendig faglig og 

relasjonell kompetanse.  

Opplæring og kompetanse gis til rådgiverne i forhold til overganger i 

skolevesenet, da spesielt ungdomsskole til videregående.  

 

 
Sak 4 Skolenes arbeid med ny fravær satsning ved rektor på 

Roligheten og Stinta skole.  
Informerer om prosjektet like muligheter. De informerer om fravær i 

grunnskolen helt ned i småskoletrinnet. Der er lages en rapport /veilede av 

dette arbeidet. Kan finnes på kommunens hjemmesider om litt «barn som 

uteblir fra skolen» under fanen oppvekst.  

 
Sak 5 Orientering om trafikksak på Tromøy ved Tone Iren Anvedsen 

Det blir informert om utrygg skolevei og ett møte med administrasjonen som 

ikke har vilje til å utbedre eller imøtekomme foreldres ønsker. Saksframlegger er 

skuffet over kommunene behandling av saken. Saken vil komme behandles i 

januar 2017. Det er ønskelig at AKFU ser mer på denne saken frem til da. Dette 

kan drøftes på vår lukket face book gruppe. Saken på Natvig ved Nedenes 

angående sikker skolevei løste seg etter media omtale og høyt press fra foreldre. 

Dette var en fylkesvei.  
Sak 6 Skoleruta 2017/2018 

AKFU ønsker å fremme ett forslag om fri 30. april, 11. mai og 18 mai 

istedenfor 3.1, 22,6 og 22.12.  

De resterende sakene ble der ikke tid til på dette møtet.  

Neste AKFU møte avholdes på steinerskolen.  

Referent: Monika Andersen 

 


