
AKFU møte 26.09.2018 
 
 
Tilstede: Rygene, Nedenes, Stinta, Moltemyr, Birkenlund, Nesheim, Roligheten, Eydehavn og 
Steinerskolen 
Neste møte: 14.11.18 
Referent: Nina Krombel 
 
Saker fra skolekontoret ved Bjørg Løhaugen, se vedlegg: 

1. Endring av skoleruten 2019/2020, sendt til skolene, FAU og AKFU – ønsker skolestart  
15.08.2019, så elevene kan være med på opplegg under Arendalsuka. Det ønskes  
bedre forberedelse, så elevene får mere ut av disse dagene. Stort sett enighet om at  
dette er greit.  

 
2. Facebook: administrasjonen oppfordrer foreldre til å bruke dette som et redskap til å 

skape et godt foreldresamarbeid 
 

3. 11. skoleår: vil bli tatt opp på bystyremøte 27.09.28. Dette er et tilbud for de som er 
skoleleie og ønsker å forberede seg litt ekstra til videregående skole. Gir mulighet til 
å forbedre karaterer og finne ut mere om seg selv. Basert på modell fra drammen 
kommune. Rådmannen er positiv til tiltaket, men ikke for ekstrautgiftene dette vil 
medføre. Politikerne vil sannsynligvis vedta at dette blir et prosjekt det kan søkes 
penger til.  

 
4. Tilstandsrapporten: bystyrebehandlet 06.09.18. Det er et sterkt fokus på mobbing. 

Informasjon om mobbing skal være lett tilgjengelig på skolenes hjemmesider. Dette 
skal være fast sak på alle foreldremøter.  
Eksempel: Roligheten skole har lagt opp til obligatoriske oppmøter på foreldremøter. 
50% av møtet handler om skolemiljø og klassekontaktene har styring på møtene. Det 
legges opp til gruppearbeid i små grupper, som så tas opp i plenum.  
 

5. Kommende politiske saker:  

 Mobbeombud – se til Søgne og Lillesand kommune, skal være en uavhengig 
part, ansatt i kommunen, men ikke knyttet til skoleadministrasjonen. 
Ombudet har ingen tvangsmidler og skal bidra med kunnskap.  
Dette skal være en hjelp og støtte for barn og foreldre. Vil kanskje gjøre det 
lette for ungdom å ta kontakt. Hvis dette vil være et lavterskel tilbud for 
barn/ungdom kan det kanskje løse opp i mørketall. 
I Lillesand har de hatt ombud i 1 år. Jobber både i bhg/skole i 50% stilling. 
Administrasjonen i Lillesand føler det er en styrke i å ha et ombud. I Søgne 
jobber det en i 60% kun i skolen, som elevombud på 2. året 
Begge kommuner har hatt mye henvendelser.  
Vil det holde med en stilling, eller vil det være nødvendig med flere stillinger 
for at dette skal funke optimalt?  
Kan det bli for mange steg? 

 Evaluering av kommunens beredskapsteam 

 Sak om fravær – tiltak og oppfølging 



 Melding om mobilfri skole – håndtering av mobilbruk 

 Plan for Arendal kommune – mobbefri skole 

 Sak om psykisk helse – pilot med satt av tid til opplæring 

 Melding til bystyre ang. Kantinemat 

 Budsjett – bystyremøte 01.11.18, med varslet kutt på 10 millioner i 
skolesektor. Her kom det opp flere bekymringer i forhold til hvordan dette vil 
slå ut på skolene. Vil det bli kutt i antall lærere, da over 90 % av 
skolebudsjettet går til lærerlønninger? Hvor mange elever vil det da bli per 
lærer? Spesialundervisning dekkes 100 % for private skoler, men ikke 
offentlige? 

 BTI – innføring av ny modell for samarbeid/bedre tverrfaglig innsats, ved 
koordinator Elisabeth Nærestad 

 Omorganisering for bedre tjenester for barn, unge og familien deres 
 

6. Vedrørende mobbesaker – finnes det maler på tiltaksplaner? Hva brukes? Det føles 
for mange at der ikke alltid finnes en tidsplan. Det blir lett litt for flytende, uten en 
fast tidsramme. 

 
 
Valg av leder og nytt styre: 
Nina Benestad Krombel gjenvalgt til leder for 2018/2019 
Shelley Veelo valgt til sekretær for samme periode 
 
 
Natteravn ved Torbjørn Trommestad: 
Torbjørn er leder ved forbyggende avdeling, som teller 4 personer i tillegg til leder. 
Samarbeider tett med ordenspatruljen 
Nattteravn ble i mange år tatt hånd om av ungdomspresten ved Trefoldighet menighet, men 
lå i dvale etter at ungdomspresten sluttet.  
AKFU tok kontakt for to år siden med politiet og ønsket å gjenopprette natteravnordningen 
som et samarbeid mellom skolene og politiet. Ordningen har fungert greit, men er i år 
endret litt i forhold til de to foregående årene.  

 4 personer eller fler. 6 er ideelt, det deles da inn i 2 grupper på 3 som går 
sammen         

 Oppmøte er på politistasjonen Stoa kl. 23:30 til orientering ved 
vakt/innsatsleder. Her deles det ut refleksvester, som leveres inn til patrulje 
ved vandringens slutt. De vil informere om hva som forventes, hva man kan 
se etter, hva en kan gjøre om det skulle skje noe.  

 Tidspunktet for selve runden i byen er tre timer, 00:00 – 03:00 

 Direktenummer til innsatsleder vil bli gitt 

 Et av 4 matsteder stiller med gratis mat, liste sendes ut til alle per email 

 Gratis kaffe/te/ kakao fås hele kvelden hos 7/11 
Alle utestedene er informert og veldig fornøyde med ordningen. Ta en runde innom alle 
utestedene i løpet av natten.  
Det er stort sett bare positive tilbakemeldinger, både fra de som er på byen, natteravnene 
og utestedene. Det er også positivt oppfattet av kommunen, politiet og utelivsbransjen.  
 



Rikets tilstand:  

 det er en økning av ungdom på moped som blir tatt i kontroller/funnet på 
jorder/grøfter med promille i helgene. Det kan virke som at det «oppfordres» til å 
kjøre til fest med moped, for da vil ikke ungdommen drikke, siden de skal kjøre hjem.  

 Politiet prioriterer å være i sentrum. Det jobbes på flere linjer og dette er et 
fokusområde. MacDonalds er et område som ikke er ideelt som «SFO». Ikke trygt å 
henge der alene over lengre tid. Ungdom har opplevd å bli truet til å gi fra seg 
eiendeler. Det er nok en underrapportering her, da det er mye politiet ikke får 
informasjon om.  

 Barbu park er det lite meldinger om. Blir brukt på fredager av ungdom som kommer 
fra fredagsklubben i menigheten ved Skytebanen.  

 Ungdommen er stort sett ikke lenger i sentrum. EB-stranden, Dybdalsstranda, 
klubben på Fevik og arrangementer er der de samles. Politiet har ikke lenger 
mulighet til å sende noen til å patruljere der, som de gjorde før.  

 Politireformen føles ikke som god nok. Den øremerker ikke stillinger, da alle skal 
gjøre alt. Dette gir ikke mulig til kunne jobbe tett nok på og gjør det vanskeligere å 
jobbe forebyggende.  

 Som foreldre er det viktig at vi tar ansvar og er i dialog med barna om hvem de er 
sammen med og hva de gjør, da arrangementer og hjemmefester gjerne går under 
radaren hos politiet.  

 
 
 


