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Asdal  Myra  Sandum  

Birkenlund x Nedenes x Stinta x 

Eydehavn X Nesheim  Strømmen x 

Flosta  Roligheden x Stuenes x 

Hisøy  Rykene x Arendal Int. x 

Moltemyr x Sandnes  Steinerskolen  

St. Franciskus x 

 
 
Møtet ble holdt på Birkenlund Skole. 
 
Tilstede: 14 representanter. 
 
Sak 1.  
Godkjenning av innkallingen. 
Enkelte hadde ikke fått innkalling på grunn av manglende E-postadresser. 
Dette ble rettet opp. 
 
 
Vi fikk informasjon av Rektor ved Birkenlund Skole om skolen og virksomheten 
på skolen.  Han fortalte blant annet at de fra nyttår skal ha fokus på temaet  
klasseledelse. 
 
Sak 2. 
Presentasjon av AKFU medlemmer. 
 
Sak 3. 
Oppfølging av saker fra siste møte (streikepenger og samarbeidspartnere). 

Det ble opplyst om at bloggen til AKFU ble er lagt ned. 

Referatene blir lagt under AKFU på skolenes rådsorgan 



Det er sendt brev fra AKFU til rådmannen med spørsmål om blant annet om 
hvorfor AKFU ikke ble involverte når midler fra skolebudsjettet ble tatt fra 
skolen på grunn av streiken.  
 
Det skal opprette kontakt med skolekontoret og oppvekstkomiteen.  
                                                                                                                                           
Sak 4. 
Fleksibel ferie. 
Moltemyr Skole praktiserer dette med gode erfaringer. Fraværet blant elevene 
har gått merkbart ned. Representanter fra andre skole utrykte bekymring for  
det pedagogiske innholdet i høst og vinter feriene. Alle representantene tar 
saken med seg til sine respektive FAU.  
 
 
Sak 5. 
«Mental helse» (lekse, mobilbruk, mobbing, foreldrenettverk.) 
Informasjon til elever og foresatte om saksgang ved mobbing må bli bedre. Det 
er ulike erfaringer ved de forskjellige skolene om hvordan saker blir tatt videre. 
Lærere og ledere kan å være mobbere, ikke bare elever.                                      
Hva er definering av mobbing? Hva er gammeldags erting? Hva lærer vi barna? 
  
Det ble gitt informasjon om foreldrenettverk fra representanten fra St. 
Fransciskus Skole.  Foreldre/skolesamarbeidet ved denne skolen er obligatorisk 
fra 1. klasse, og blir igangsatt av lærere ved skolen. Det er 3 obligatoriske 
samlinger i år, og foreldre har ansvar for dette. Dette er positivt for 
klassemiljøene og foreldrenettverket. 
 
Foreldrenettverk trenger oppdaterte lister med telefonnummer og mail-
adresser. 
 
Mobilforbud: De skolene som har innført dette har bare gode erfaringer med 
dette. Dette har hatt stor effekt på minkende mobbing i skolehverdagen. 
 
Sak 6. 
Fastsette møteplan for våren 2015. 
28.01.2015 sted: Roligheten Skole. 
24.03.2015 sted: St.Franciskus Skole. 
21.05.2015 sted: Stuenes Skole. 
 
 



Sak 7. 
Evt. 
Det ble etterlyst informasjon om natteravner. Tidligere praksis har vært at FAU 
på den enkelte skole ordner med deltagere til dette. Foreløpig ingen 
informasjon å oppdrive. 
 
Informasjon ønskes til neste møte.  
 
 
Referent 
Kristin Lorentsen  
Stuenes Skole. 
     
  
 

 

 

 

 


