
 
 
Asdal x Myra  Sandum  

Birkenlund  Nedenes  Stinta x 

Eydehavn x Nesheim x Strømmen x 

Flosta x Roligheden x Stuenes  

Hisøy x Rykene  Arendal Int. x 

Moltemyr x Sandnes  Steinerskolen x 

St. Franciskus  

 
 

 
REFERAT FRA AKFU 28.01.2015 

 
 
Møtet ble holdt på Roligheten Skole. 
 
Rektor informerte om skolen.  De gleder seg til ny skole, og er i ukentlige 
møter med kommunen. De håper at ferdigstillelsen ikke blir utsatt siden 
den gamle skolen er veldig nedslitt. 
 
1. Innkalling OK. 
 
2. Hvordan skape begeistring hos foreldre vedrørende foreldrenettverk? 
 
Torbjørn Trommestad informerte litt om foreldrenettverk først. 
Forebyggende enhet besøker 1., 2., 8. og 9. klasse på alle skoler hvert annet 
år. 
Det ble diskutert hvordan foreldrenettverk fungerte på de forskjellige                     
skolene.  Det kom frem noen forslag ang. hvordan man kan skape 
begeistring hos foreldrene.  
For eksempel å opprette en Facebook-gruppe for klassens foreldre.  
Det er viktig å ha oppdatert foreldreinfo. 
En engasjert person er alt som skal til for å dra det i gang. 
Hisøy skole hadde hatt suksess med å invitere psykolog Werner Nebelung. 
Han snakker om viktigheten av å bry seg, både om egne og andres barn. 
Dette kan fint overføres til foreldrenettverk. 
Helsesøster er også en fin person å invitere til et foreldremøte. De kan 
snakke om død, skilsmisse, alvorlig sykdom, pubertet etc. 



Det er viktig å involvere far, mor står for 80% av all kontakt med skolen. 
Diskuter foreldrenettverk på FAU-nivå på hver enkelt skole. 
 
3. Permisjonssøknader og fleksiferie. 
 
Maren Smith-Gahrsen var invitert, men kom ikke. 
Skoler og foreldre er delt i synet på fleksiferie.  
Inntrykket er at det stopper hos lærere og rektor. 
Alle representanter bes om å ta opp fleksiferieproblematikken i sine FAUer, 
og gi en tilbakemelding til AKFU slik at vi kan få et inntrykk av hvor mange 
som ønsker fleksiferie. 
 
4. Mobilfri skole. 
 
Moltemyr skole har innført mobilfri skole, og er veldig fornøyd med dette. 
Det gjelder også elevene på skolen. 
Roligheten skole vil også innføre dette. Det blir mye enklere å innføre dette 
dersom elevrådet er positive. Det er viktig at de også blir hørt. Man kan 
innføre en prøveordning på f.eks. et halvt år. 
 
 
Møtet i mars blir kanskje i Bystyresalen. Mer info kommer senere. 
 
Husk å melde inn saker. 
 
Referent: Marianne Smith Krath, Moltemyr skole. 
 


