
REFERAT AKFU 

24.01.2018 klokken 19- 21 Nedenesskole 

Vi hadde styremøte i forkant av AKFU møtet fra klokken 18-1845 tilstede 

Monika Andersen, Øyvind Kolnes og Nina Benestad Krombel. 

På styremøte drøftet vi og ønsker å ta opp med resten av AKFU å invitere 

FUG ved Kjersti Beck om hun vil komme til Arendal å holde foredrag om 

skole- hjem samarbeid i April 2018 for alle i AKFU og 2 representanter for 

hver skoles FAU.  

Nina jobber videre med å få flyttet kontoen vår fra sparebanken sør til 

DNB der hun selv har ett kundeforhold. Vi har organisasjonsnummer i 

Brønnøysund men med en kontakt person fra 1991. Dette skal også Nina 

endre på. 

AKFU Nedenesskole 

Tilstede: Nesheim, Hisøy, Birkenlund, Roligheten, Sandnes, Stuenes, 

Nedenes, Stinta, AIS, Rykene, Strømmen, Myra og Steinerskolen.  

Rektor ved Nedenesskole informerer om utviklingen på skolen fra da han 

begynte for 15 år siden. Var ett skille mellom bønder og innflyttere som 

jobbet på Ericsson. Håndball var nærmiljø sin stolthet og identitet. Dette 

har endret seg etter at treninger og kamper er flyttet til Amfi arena.  

Nedenes har vært det hvite nabolaget men ser utelukkende positivt på at 

vi har blitt en ressursskole for minoritetsspråklige.  

Nedenes skole bærer preg av å være en eldre skole med manglende 

vedlikehold bortsett fra noen utbedringer den siste tiden.  



Skolen er sprengt og lite tilflytning har føre til mangel på klasserom. Alle 

ledige ekstra rom er benyttet til klasserom. Barneskolens kreative fag er 

flyttet til første etasje på ungdomsskolen. Der det og er ett nytt 

skolekjøkken. Nytt bibliotek er innredet på barneskolen.  

Skolen har realfagsatsning og har to av forkjemperne kommunalt ansatt 

på skolen.  

Nedenesskole har egen satellitt for barn med spesielle behov.  

Olav Vikse informerte om bruk av Russisk matte på barnetrinnene.  

Han informerte også om forskning prosjekt på ungdomsskolen.  

 

Øystein Neegaard fra Rådmannens stab oppvekst om elev og foreldre 

undersøkelsen foretatt i Arendal skolen nylig. Dette kommer som vedlegg 

til referatet. 

 

Referent Monika Andersen   

 

 

 

 


