
AKFU møte – 20. mars 2019 

Tilstede:  Stinta  Hisøy  Rykene  Eydehavn Myra  
Stuenes  Flosta  Nesheim Birkenlund Strømmen

 Nedenes Sandnes Steinerskolen 
  

 

Det digitale folkemøtet – Maria Moksnes 
 Ny kommuneplan: hvordan skal Arendal kommune drives de neste 30 årene og hvordan jobbes   

den nye kommuneplanen med?  

 AK bestemte seg tidlig for å prøve og inkludere flest mulig i prosessen 

 Basert på FN’s 10 bærekraftsmål 

 Link og email ble sendt i egen email rett etter møtet. 
 

TV-aksjonen 2019 – Terje Eikin 
 Går av staben 20.10.2019 

 Viktig at ungene lærer å bry seg om andre.  

 Om skolene allerede har gode prosjekter på gang, oppfordres det til å fortsette med disse.  

 Det finnes to måter å ta del i dette på: 

 Undervisningsopplegget: tuftet på læreplanens mål. Salby lager dette opplegget, som 
støttes sentralt av Undervisningsforbundet. 

 Pengeinnsamlingen: informajonskampanje, innsamling av penger, arrangere 
aktivitetsdag eller gå med bøsse på innsamlingsdagen.  

 Det er 17 soner i Arendal kommune og ca 170 stk går med bøsse.  
 

Aktivitet for lavinntektsfamilier – Terje Eikin 
 Blimed.no: info om området 

 https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-
unge/opplevelseskort/ - tilbud for lavinntektsfamilier med barn I skolealder. 

 Ca. 2.5 elever per klasse kommer fra familier med lav inntekt, som slår ut på ferie og 
fritidsaktiviteter.  

 

Dysleksivennlig skole 
 I Arendal kommune er det 2 dysleksivennlige skoler – Nesheim og Steinerskolen 

 Nesheim skole – dratt i gang på inititiv fra spes ped.  

 Ting settes i system, så dysleksi oppdages tidligere 

 Bedre hjelpemidler til elevene,  

 Bedre måter å jobbe på som kommer alle elevene til gode 

 Programmene kommer fra NAV 

 Større satning fra skolekontornivå 
 
 

Saker fra skolekontoret – Øistein Neegaard, skolesjef, Arendal kommune 
 Omorganisering i kommunen: Roar Aaserud - ansvarlig for stab barn, unge og familie 

1500 ansatte som skal jobbe sammen for bedre tilbudet til denne gruppen 

 Skoleundersøkelsen 2018 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/opplevelseskort/
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/opplevelseskort/


 Resultatene kan du finne her: https://skoleporten.udir.no/ 

 2700 elever besvarte undersøkelsen 

 7. og 10. kl. - offentlige tall 

 Stort sett fornøyde elever 

 Høy tillit til lærerne 

 Foreldrene er flinke til p støtte dem 

 Stor forskjell mellom skolene  

 Undersøkelsen bidrer til bedre miljø og utfordrer skolene 

 Foreldrene må utfordre skolene og bruke påvirkningskraften de har 

 Mobbing går fra langt over gjennomsnittet til å ligge på gjennomsnittet 

 Nedadgående trend for Arendal kommune 

 Mye bra jobbing på skolene, men noen har større utfordringer enn andre 

 Spekter: ikke anonym undersøkelse som brukes i klasser med mye mobbing 

 Ung data: undersøkelse fra Helsedirektoratet som omhandler psykisk miljø, kommer ut hvert 
tredje år, neste kommer ut ca mid-mai 2019 

 Mobbing: 9.a – hva er rimelig tid? 5 dager i følge skolekontoret 

 Møte med ledelse skal det sees på hvilke undersøkelser som er gjort, hvilke tiltak har 
skjedd, foreldre involvering, helhet fra skolen og at det jobbes på tvers 

 Ambulerende skoleteam: Asbjørn Thorsen og Janne 

 Mellomtrinnstilbud: opplegg ute på Sandum, 1-2 dager I uka, for elever som sliter. 
Økende problem I mellomtrinnet. Synes mest i 5-7 trinn, som nå oppleves som verre 
enn 8-10 trinn 

 Om det er skolemiljøet, ikke enkeltelever som er dårlig, kan dette meldes til 
skolekontoret 

 Beredskapsteamet mot mobbing: 

 Tar større og “offentlige” saker 

 Når det skjærer seg mellom hjem/skole 

 Det skal være gjort en jobb fra skolen i forkant 

 Foreldre kan kontakte teamet direkte 

 Bedre tverrfaglig innsats:  

 Jobbe bedre på tvers 

 Benytte kompetanse fra helsesyskepleiere 

 Bruke kompetanse utenfra/ulike etater 

 Lovverk slår hverandre av og til ihjel 

 Svømmebasseng - grunnet støtte fra fylket, blir det mest sannsynligvis 1 x 50m basseng i stedet 
for 2 x 25m 

 Ny lærerplan 2020: 

 Mere digital virkemiddel 

 Alle ungdomsskoleelever skal ha egen PC, mens mellomtrinnet skal ha 50% dekning 

 Kompetansekurs for lærerne 

 40 timers kurs på programmering 
 

Neste møte – Onsdag 29. Mai (18:30) 
 Prioriteringsliste på saker som AKFU ønsker å fremme skoleåret 2019/2020. 

 Diskusjon rundt arrangement til september 2019 


