
Referat fra møte i Arendal kommunes foreldreutvalg (AKFU) 

Asdal skole,  24. november 2015, kl. 19.00 – 21.00 

 

Tilstede:  

Elisabeth Jensen, Asdal, Merethe Svang Olsen, R ykene, Nina Benestad Krombel, Stinta, Younes 
Shariari, Steinerskolen, Yngve Stiansen, Flosta, Nina Harnes, Strømmen, Marit Innervik, Nedenes, 
Andreas Sælsbråten, Sandnes, Monica Evensen, St. Fransiscus, Solveig Helljesen, Hisøy. 

 

1. Rektor Jon Bakke orienterte om Asdal skole og svarte på spørsmål 

2. Nina Harnes, Strømmen, tok opp situasjonen med vekst av ugress og kratt på skolens 

uteområde. Arendal Eiendom KS har vært kontaktet, men de har ingen umiddelbare planer 

om å renske opp. Nina ønsker å kontakte NAV-leder Geir Svendsen og forespørre om 

mulighet for å sette i gang et «team» med arbeidsleder fra NAV og deltakere fra aktuelle 

brukergrupper i NAV. Tanken er at disse kan utføre forefallende vedlikehold rundt skolene 

(og andre kommunale bygg) som i dag ikke dekkes av ordinær drift.   

3. Nina Krombel, Stinta, informerer om at bassenget på Stinta åpnes på nyåret etter utvendig 

utbedringer. AKFU vil be om møte med skolesjefen vedr muligheter for finansiering av nytt 

basseng utenfor kommunens ordinære budsjett. Er dette en mulighet i tilknytning til Sør 

Amfi i Myra?  Skolesjefen forelegges spørsmålet for utredning, og vil så orientere AKFU i 

neste møte som legges til rådhuset.  Tidspunkt for møtet formidles fra Elisabeth Jensen 

straks det er avklart. 

4. SFO-satsene økes til kr 2.700,- for hel plass og kr. 2.100,- for halv plass. Økningen er marginal 

og det er ikke behov for engasjement fra AKFU i denne saken. På sikt er det ønskelig å 

innlemme SFO i heldagsskolen slik at den blir gratis, men dette er et politisk spørsmål som 

det allerede jobbes med sentralt. 

5. Natteravnvirksomheten må startes opp igjen, og modifiseres noe i forhold til tidligere. 

Foreldre fra ungdomsskolen samt 6. og 7. klasse på mellomtrinnet må inviteres med. Yngve 

Stiansen sjekker med kollega i politiet om hvordan gripe dette an. Skal ordningen fornyes og 

f.eks også foregå i ferier? Nina Harnes vil undersøke muligheten for sponsing av jakker til 

natteravnene, evt egnede vester til å ta utenpå egne jakker. 

6. Busstilbudet med det nye busselskapet er dels bedre, dels dårligere. Spesielt er det dårligere 

på «gratistilbud» til elever som skal inn til byen på biblioteket eller en forestilling, for elever 

som skal til arbeidsgiver under OD og andre lignende situasjoner. Dette er et stort tilbakeslag 

for elevene som da evt ikke har midler til å reise på arrangementer. I tillegg må de siste 

timene på Rykene slås sammen for at elevene skal rekke bussen. Andre steder må man vente 

på bussen uforholdsmessig lenge. Det har også vært rapportert om dårlig oppførsel fra sjåfør 

flere steder, da selskapet tydeligvis bruker sjåfører med lav toleranse for barn til 

skolebusskjøring.  Nina Harnes kontakter AKT angående «småordningene» som har falt bort. 

AKT har også en «ros og ris»-knapp på hjemmesiden som bør benyttes aktivt i alle 

sammenhenger.  Det ble i møtet avklart at belte må brukes i buss mens man sitter, men at 

det fortsatt er lov å stå i buss. Det ble anbefalt å kontakte joakim.mostad@akt.no  evt tlf 



91329450. Vedkommende er rådgiver i AKT og har gitt god service til brukere i Arendal 

tidligere. 

I samme forbindelse ble det opplyst at det er mulig å ønske seg politikontroll på 

enkeltstrekninger ved å registrere dette ønsket på www.politi.no. I Arendal kommune er det 

Johnny Nævisdal  som har med trafikksikkerhet å gjøre, dersom det er spørsmål om dette i 

forbindelse med skole/skoleveg. 

7. Eventueltsakene fra Birkenlund skole ble utsatt til neste møte da representanten ikke var 

tilstede selv. 

 

Neste møte: Se under pkt 3 i referatet. 

 

Solveig Helljesen, Hisøy skole, referent. 

  

http://www.politi.no/

