
REFERAT AKFU-MØTE 5 Nov 2012 Nesheim Skole 
 
Tilstede: Ragnhild Hammer, leder, Elsa Reian, AIS, Christina Trollnes, Birkenlund, Elisabeth Garthe, 
Asdal, Anne Kari Seljåsen, Myra, Merete Svang-Olsen, Rykene, Bente Evjen, Nedenes, Gunn Brekka, 
Nesheim, Helene Olsen, Stuenes, Tone Susanne Zaar, Sandnes, Elisabeth Furre, Løddesøl, Steinar 
Knutsen, Stinta, Vigdis Langemyr, Nesheim.  
Til å presentere Nesheim skole: Bodil Pihlfeldt Haugen, rektor og Turid Nygård, lærer. 
 
Sak 1.    Godkjenning av innkallelse og referat. 
Ingen anmerkninger 
 
Sak 2.    Referent 
Vigdis Langemyr 
 
Sak3.     Presentasjon av Nesheim skole. 
Hyggelig med besøk fra AKFU 
Rektor har vært ansatt på Nesheim i 3. mnd. Nesheim slåss for sitt liv i disse dager. Skolen 
mener den har livets rett og at det gjøres en god jobb ved skolen. Rektor har funnet tegninger fra 
utbyggingen i 1981. På denne tegningen var det tegnet inn den nye gymsalen, ytterligere 
idrettsanlegg, ungdomsskole og svømmehall. Skolen var ny i 1947. Da ble den slått sammen 
med 5 andre skoler.  
Nesheim har per i dag 107 elever. Til neste år er det foreløpig meldt inn 23 elever. Tallene for 
etterkommende år er også stigende.  Skolen har 14 lærere. SFO har bare 30 elever.  Det henger 
trolig sammen med at skolen omgis av et levende bygdesamfunn. Mange lag og foreninger 
støtter opp om skolen og er aktivt med i og rundt undervisning med skogbruk, matlaging, 
gårdsdrift og mye mer.  
Skolen er en miljøskole. Landets første. Det betyr at alle klassetrinn hvert år lager en plan for året 
med målsettinger og fokus. Miljø i fokus. 
Turid har vært med i et leseprosjekt i regi av østre Agder. Noen skoler gjorde det dårlig på 
nasjonale prøver som bakgrunn for opprettelsen av prosjektet. Nesheim har stort fokus på lesing 
med kartlegginger, tiltak og evalueringer. Dette har endt opp i et leseverksted som kveldens 
møtedeltagere får omvisning i. Nesheim har en leselab. som tilhører Arendal kommune. Turid 
driver kursvirksomhet. Hun veileder andre skoler både i og utenfor kommunen og fylket. 
 
Sak 4.    Skolestruktur 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Ragnhild gjennomgår essensen fra sist møte der Rådmann og 
skolesjef samt leder av oppvekstkomiteen  Smith-Gahrsen Krf og Atle Svendal Ap  representerte. 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Moltemyr, Stinta,  Nesheim, Eydehavn og Løddesøl har hatt 
møte med Rådmann og skolesjef. Rykene har etterspurt møte. 
-Moltemyr har fått tilbakemelding om at de vanskelig kan nedlegges slik det ser ut nå. 
-Stinta hadde fokus på at de ikke hadde kapasitet til å ta imot Moltemyr. 
-Birkenlund har kapasitet til å ta imot flere og er villige til det. 
-Løddesøl er lovet at driftsmidler skal brukes til oppussing av Rykene hvis nedleggelse. 
- Rykene har etterspurt møte med administrasjonen. Har hatt befaring med skolesjefen. 
Alle de berørte skoler (5) har hatt eller planlegger folkemøte. Moltemyr melder at deres møte blir 
avlyst dersom forslaget trekkes.  Dermed blir det i denne omgang ikke aktuelt med et eget 
folkemøte i regi av AKFU. 
Den 07.11 kommer budsjettfremlegget  fra administrasjonen. Den 13.12 blir budsjett 2013 vedtatt.  

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Strukturdebatt i en budsjett og kuttprosess er uheldig. 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Mye tvil om det økonomiske tallmateriale som ligger til grunn. 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Oppvekstmiljø er også svært viktig og får ikke glemmes. Det 
er også kvalitet både på kort og lang sikt. Viktig å se et større bilde enn undervisning på kort sikt. 

<!--[if !supportLists]-->         <!--[endif]-->Mindre sårbart for ungdomsskoleelever med større forhold. 
Rykene legger frem en svensk forskningsrapport som viser at barn fra mindre skoleklasser har en 
større livslønn – har bedre inntekt. Tyder på bedre kvalitet? 
 
Sak 5.    Valg 



Valgkomitè: Christina Trollnes, Elisabeth Garthe og Bente Evjen. 
Ragnhild har vært leder siden november 2011 og er klar til å overlevere stolen til en annen. Det 
store fremmøte i dag er inspirerende. Håper dette fortsetter. 
Oppfordrer til kjønnsbalanse i valg av klassekontakter og FAU-representanter. Valg på våren er å 
foretrekke da det er lettere med oppstart fra høsten på den måten, 1. og 8. klasse er det 
forståelse for at kommer litt etter. 
 
Sak 6.    Møteplan 2013 
Møte hver mnd viser seg å være for tett. 
4. februar Flosta skole 
8. april Moltemyr 
3. juni Løddesøl 
30. september Rykene 
4. november Myra 
Starter møtene med 20 minutters presentasjon v/rektor og evt omvisning på skolen. 
 
Referent Vigdis Langemyr 

 


