
Referat fra møte i Arendal kommunale foreldreutvalg (AKFU) 

7. februar 2017 
 

Tilstede 
(skoler) 

Hisøy, Stinta, Stuenes, Roligheten, Myra, Steinerskolen, St. Franciskus og 

Nesheim.  
Forfall 
(skoler) 

Moltemyr, Rygene, Birkenlund, Eydehavn, Flosta, Asdal, Nedenes, Sandnes, og 

Strømmen (Flere ble forhindret i siste liten pga stort snøfall) 
  
Tid og 
sted 

Steinerskolen, kl 19.00-21.15 

  
Sakliste  
Sak 1. Referat fra desembermøtet godkjent.  

Sak 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi var denne gangen invitert til Steinerskolen, og rektor/daglig leder Anne Marit 

Waldal Sveen orienterte om skolens historie i Arendal fra starten og fram til i 

dag. Skolen, som er en privat grunnskole med elever på alle trinn, har gått fra 2 

elever ved oppstart og til 110 elever i dag. Neste år vil det være 125 elever ved 

skolen, og det er venteliste til 1. klasse. Skolen er godkjent for 150 elever. Det er 

en klasse på hvert trinn, og maksimum 15 elever i hver klasse. Når skolen ikke 

er full, men har venteliste, skyldes det at noen av de høyere trinnene ikke har 15 

elever. 

 

Sveen orienterte også om nybyggplanene på samme tomten som de holder til i 

dag. Finansieringen er i orden, men banken krever at skolen skaffer en 

lånegarantist. Så langt har skolen søkt kommunen om å garantere for lånet, noe 

det er gitt avslag på. Det vil bli jobbet videre med å skaffe garantist for 

derigjennom å få realisert byggeplanene.   

 

For ytterligere informasjon om Steinerskolens pedagogikk og øvrige virke, 

deriblant barnehagen Stjerneglimt, henvises til hjemmesiden 

https://arendal.steinerskolen.no/  

Sak 3 Besøk fra sykepleier Camilla Unger Weierholt som representerer en 

undergruppe av sykepleierforbundet i Arendal. Disse har fått et tilskudd til å 

bruke på et arrangement for unge/foresatte om psykisk helse. Prosjektgruppen 

har ønsket å ta utgangspunkt i elevundersøkelsen «Ung data» som ble 

gjennomført i 2016, og hvor resultatene ga grunn til bekymring på 

enkeltområder som bl.a. mobbing og seksuell adferd.  

 

Prosjektgruppas engasjement kommer i tillegg til det arbeidet som bla skole og 

helsesøster gjør fra før. De ønsker å sondere terrenget i forhold til foreldrene, og 

har derfor kontaktet AKFU. Tanken er så langt å engasjere kommunikasjonssjef 

i organisasjonen Mental helse ungdom, Adrian Lorentsson, til å foredra under 

arrangementet. Prosjektgruppa er av den oppfatning at han har en helt spesiell 

appell og troverdighet i forhold til et så alvorlig tema.  

 

Prosjektgruppa ser for seg et arrangement senhøstes 2017, og ba om innspill til 

hvilken elevgruppe som skal inviteres, evt om arrangementet også skal være for 

foresatte. AKFU spilte tilbake at spesielt de elevene som har deltatt i 

undersøkelsen burde inviteres til å delta (2 spesifikke trinn), samt at det ikke 

https://arendal.steinerskolen.no/


burde gå for lang tid fra undersøkelsen og til arrangementet. AKFU ba Weierholt 

undersøke hvorvidt det er mulig å få arrangementet framskyndet til våren 2017.  

AKFU ble invitert til å delta på neste møte i prosjektgruppa 27. februar, og 

Weierholt sender er oppsummering av arbeidet så langt til AKFU, slik at 

representantene enklere kan ta informasjonen tilbake til sine FAU.   
Sak 4 Orienteringssaker: 

 
Sak om mottaksskoler i Arendal er behandlet i bystyret, og det er vedtatt at 

betegnelsen mottaksskole endres til «ressursskole for grunnleggende 

norskopplæring». Følgende skoler blir ressursskoler: Stuenes, Birkenlund, Stinta 

og Moltemyr. Videre skal rådmannen avklare om enten Nedenes eller Hisøy 

skole skal bli ressursskole i vest. 

 

Det arbeides med å opprette et beredskapsteam mot mobbing i Arendal 

kommune. Dette vil være operativt om få uker. Det vil bli laget en brosjyre som 

skal formidles til alle foresatte. 

 
  
  

Neste AKFU-møte avholdes 19. april.  

Referent: Solveig Helljesen 

 


