
Referat AKFU-møte 270116 

Møtet ble holdt på Arendal Rådhus. 

Tilstede: 11 av 19 skoler 

Asdal X Myra  Sandum  

Birkenlund X Nedenes X Stinta X 

Eydehavn X Nesheim  Strømmen  

Flosta  Roligheden X Stuenes X 

Hisøy  Rykene X Arendal Int. X 

Moltemyr X Sandnes  Steinerskolen  

St. Franciskus X 

 

Sak 1 Velkommen v/kommunalsjef Roar Aaserud 

Roar Aaserud ønsket velkommen og presenterte stab oppvekst; Bjørg Løhaugen og Frode Olsen. 

Øystein Neegaard er også i stab, men var ikke tilstede på møtet.  

 

Sak 2 Presentasjon av AKFU 

Vi hadde en kort presentasjonsrunde 

 

Sak 3 Presentasjon av kommunalsjef og stab oppvekst 

Aaserud presenterte og informerte Satsningsområder, pedagogisk virksomhet i kommunal 

planstrategi 2016-19.  

 

Sak 5 Basseng 

Slik situasjonen i kommunen er per nå er det 5 basseng som skal fordeles i kommunen. Asdal, Stinta, 

Moltemyr, Birkenlund og Flosta har alle basseng som er i bruk.  

Skolene er ansvarlige for at kompetansemålene ivaretas. Dette skal rapporteres inn slik at behov for 

ytterligere opplæring for enkeltelever kan fanges opp. 

 

Sak 6 IKT satsing i skolen 

Sak fra FAU/Birkenlund. De opplever at mye IKT-utstyr er utdatert og at mye ikke virker. Det 

medfører at terskelen for å ta i det i bruk blir høy hvilket igjen resulterer i redusert opplæring for 



barna. De etterspør en plan på å forberede utstyrsparken, samt om den digitale kompetansen til 

lærere, og elever, kan økes.  

Aaserud opplyser at for tiden er ikke IKT et satsningsområde. Det viker for bl.a. realfag. PC-tettheten 

var bra da den ble bestemt for ti år siden, 1 PC pr 4 elever. Det som skjer videre er at når man får nytt 

utstyr så beholder man det gamle. Det har ikke vært en politisk sak om å øke PC-tettheten i 

kommunen. Dette må evt legges inn som sak for bystyret. Dette mener Aaserud kan bli et behov da 

det er viktig å få inn IKT i alle fag slik at man kan ta det i bruk som et verktøy. Det er viktig at 

kompetansen blant lærere er på plass samt at utstyr må være i orden og nok i antall. For øvrig så er 

det tre skoler som er med i et pilotprosjekt hvor elevene har lesebrett/Ipad. Her bruker man 

lesebrettet både i lese- og matematikkopplæring.  

 

Sak 7 Buss (15 stk kan reise gratis med følge) 

Det ble etterspurt mulighet for å reise 15 stk gratis med buss/ferje fra skolen til f.eks. Vitensenteret, 

Kino, utstillinger o.l. Frode Olsen opplyser at hver skole har fått et verdikort på 2000 kr. AKT har lagt 

inn en maksgrense på 2000 kr. Dette kan fylles på når det er brukt opp. Arendal Kommune 

refunderer beløpet når skolen sender inn samt beskriver hva formålet med turene var. Ferja fyller ut 

et skjema for transport av elever til arrangement, som de så sender oss i administrasjonen. Det 

understrekes at når det gjelder bruken av buss og ferje, så må det være til arrangement i forbindelse 

med opplæringen / undervisning. Det dekkes ikke turer for SFO, generelle utflukter osv.  

 

Sak Eventuelt 

Etter innspill fra Roligheden ble diskutert at noen skoler sliter med at noen få elever har utfordringer 

og dermed blir svært ressurskrevende. Det medfører at mye ressurser går bort fra daglig læring for at 

de elevene med utfordringer skal håndteres. Man prøver å benytte seg av avviksrapportering for å 

synliggjøre dette, men dette er også en utfordring.  

Aaserud svarer at dette er utfordrende. Alle elever har rett til å gå i en vanlig skole og dette må da 

legges til rette for. Han opplever at skolene jobber aktivt atferdsproblematikk. Flere skoler ansetter 

andre yrkesgrupper enn lærere for å kunne ivareta dette, f.eks. psykiatrisk sykepleier, vernepleier og 

barnevernspedagoger.  Det er viktig å dokumentere avvik for å synliggjøre problemene. Avvikene 

kommer frem i tertialrapporter og årsmeldinger.   

Løhaugen opplyser at det pågår prosesser på dette. Sandum skole er et 

sosialpedagogikk/spesialpedagogisk tilbud for elever fra 8-10. trinn med sosialemosjonelle vansker 

som trenger et forsterket tilbud for en kortere eller lengre periode. Sammen med Ambulant 

skoleteam ser de på hvordan ressurser blir brukt og på muligheten for å komme inn før 

ungdomsskolen. Det jobbes med å finne tiltak som fungerer bedre enn i dag. Ønsker AKFU mer fokus 

på dette kan dette tas opp i et møte med politikerne.  

 



Stuenes skole har et ønske om å få en tryggere skolevei. De har i samarbeid med en 

pensjonistforening satt i gang tiltak. Pensjonister skal funger som trafikkverter som skal hjelpe barna 

i trafikken på vei til skolen. På denne måten håper de at RV410 blir tryggere for skoleelevene. Et tips 

å ta med for andre skoler også! 

 

Referent: Monica Evensen 


