
Referat AKFU møte, 27. April 2016 
Representant tilstede fra flg. skoler: Nedenes, Sandnes, Moltemyr, Arendal internasjonale skole, 
Strømmen, Asdal, Rykene 

 
Diskuterte saker fra sist møte. 
1) Leder fått tilbakemelding fra FAU`ene om at de ønsker at AKFU skal fortsette. 

 
Men for at AKFU skal bestå må noen ta initiativ / ny, engasjert leder må melde seg 
 
Man trenger ikke sitte i FAU for å være med i AKFU. 

 
* Leder sender ut infoskriv om AKFU til de ulike representantene i AKFU, slik at skrivet kan 
videreformidles til klassekontakter ved de enkelte skolene -> kanskje nye, ivrige foreldre melder 
seg frivillig til innsats i AKFU J 
 
2) Noen store saker som AKFU må jobbe med nå/framover eller kan AKFU avvikles inntil det evt. 
blir nødvendig/behov for det igjen? 

·         Natteravn 

·         Ungdom ved Kilden ungdomsklubb i byen. 

·         Helsesøster tjenesten 
 
Hvilke saker kan håndteres av andre instanser? / AKFU sin rolle er utspilt ?  

  
-> Skolekontoret overta. Skolekontoret kommunisere direkte/mer samarbeid med de enkelte FAU 
ledere istedenfor/i tillegg til gjennom rektor. Og FAU henvende seg direkte til skolekontoret 
istedenfor til/gjennom AKFU hvis nødvendig. 

 
* Representant fra Nedenes skole lager utkast til brev som kan sendes til skolekontoret med 
anmodning om å overta slik at AKFU kan avvikles på nåværende tidspunkt. 

 Diskusjon vedr. driften av Kilden ungdomsklubb i byen(ungdom ca 13-18/21 år):Kilden trenger 

styrking/økt voksentetthet; drives primært av ungdom, men nylig fått to nye ansatte? 

 Diskusjon vedr. Natteravn ordningen. Kan den organiseres av annen instans ? 

 - Skolekontoret og politiet ? (sannsynligvis ikke). 

 - Røde kors (Benedikte Nilsen) ? 

 - Skolekontoret ? 

 - Barnevernsvakta? 

 -> Det som må lages og sendes ut/organiseres er en vaktordning/arbeidsliste som fordeles på de 

ulike ungdomsskolene, slik at FAU ved ungdomsskolene får tildelt sine vakter (lørdager) gjennom 
skoleåret (ikke skoleferier) hvor de har ansvar for å finne foresatte som kan stille som natteravn. 

  
3) Hvis AKFU avvikles ; hva med pengene på konto som AKFU har fått i støtte. Skal de bli 
stående på konto? Innspill mhp. hva pengene kan brukes til må gjerne sendes inn (innen neste 
møte). 

  



  
4)Nytt møte utsatt til 1.6,  ved Steinerskolen (eller Internasjonale?)  

  
5)Representanter tilstede i dag stemte for at AKFU avvikles.  

 
Dersom noen er imot det må en ny leder melde seg (helst innen neste møte). 

  

  

Mvh Renate, Sandnes FAU 
 


