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Referat AKFU møte 3. juni 2013 kl. 1800 – 2000  på 
Løddesøl skole 

 
Til stede: Geir Erling Birkeland, rektor Løddesøl; Wendy Ludvigsen, Elisabeth Furre, Ida Evensen – alle 
Løddesøl skole; Tone Susanne Zaar, Sandnes skole; Merethe Svang Olsen, Rykene skole; Eirin B. Liltvedt 
som møtte for Søren Nilsen, Strømmen skole; Anne-Karin Seljåsen, Myra skole; Liv Kjosås, Stinta skole. 

 

Presentasjon av Løddesøl skole 
 
Rektor gjennomgikk skolens historie og satsingsområder.  Deretter fikk vi en omvisning.  Det ble også 
redegjort litt for prosessen med eventuell ny skolestruktur i Arendal kommune. 

 

Manglende ledelse av AKFU 
 
Det var en viss frustrasjon hos de fremmøtte over at ingen tar ledelsen.  Det ble ikke sendt ut noen 
sakliste til dette møtet og så vidt de tilstedeværende var orientert om møtte ingen fra AKFU i det møtet 
kommunen inviterte til og det var heller ikke kommet noe forslag på verken vedtekter eller valg av 
leder/lederteam, jfr. forrige referat. 

 

Valg av ny leder for AKFU 
 
Liv Kjosås, Stinta skole, ble enstemmig valgt som ny leder av AKFU.  De andre oppgavene vil bli fordelt når 
AKFU har første møte til høsten. 

 

Vedtekter for AKFU 
 
Christina Trollnes skrev ned forslagene til endring på forrige møte. Disse skulle vært presentert på dette 
møte.  Liv sjekker status i denne saken og sørger for at vi har et nytt forslag som sendes ut innen neste 
møte. 

 

Svømmetimer 
 
Denne saken ble tatt opp av Myra skole, idet elevene der får færre svømmetimer enn de er forespeilet.  
Det er ikke krav til antall timer svømming elevene skal ha, men de skal kunne svømme etter 4. trinn.  
Kapasiteten på Stinta er sprengt, idet Stinta skole har for lite plass i gymsal.  Det er ledig kapasitet på 
andre skolers basseng.  Konklusjonen ble at vi ser hvordan dette blir til høsten.  Hvis situasjonen ikke er 
tilfredsstillende da, forbereder vi en sak til kommunen. 

 

SFO betaling 
 

http://arendal-kfu.blogspot.com/2013/10/referat-fra-akfu-mte-3-juni-2013-pa.html


Når satsene øker, tar ofte foreldrene barna ut av SFO eller reduserer plassen.  Dette fører til at tilbudet på 
SFO noen steder blir redusert. Arendal kommune ligger innenfor normen og dette er egentlig en politisk 
sak som AKFU ikke ser at de kan gjøre så mye med. 

 

Mulig ny skolestruktur i Arendal 
 
AKFU ønsker et møte med oppvekstkomiteen før endelig bystyrevedtak 30. september. De som så langt 
har vært sterkest berørt av forslaget opplever prosessen som forvirrende.  Nye moment dukker stadig opp 
og det er vanskelig å få den totale oversikten. Liv tar kontakt med Maren C. Smith-Gahrsen og forsøker å 
få til et møte rett etter skolestart (siste halvdel august).  Orientering om dato for dette møtet vil bli sendt 
ut så snart dato er fastsatt.  

 

Neste møte i AKFU 
 
Dette er fastsatt til mandag 7. oktober på Rykene skole. 

 

Oversikt representanter i AKFU 

Viktig at alle sender dette til Liv så snart det er gjennomført valg. 
 


