
Referat AKFU-møte 25/9-2014, Moltemyr skole 

Tilstede: Frode Rølvåg (leder/Stinta), Knut Oksholm (Stinta), Karina Culley (Stuenes),  

Aslaug Berg (Nedenes), Marianne Krath (Moltemyr) og Anine W. Halland (Birkenlund) 

Asdal  Myra  Sandum  

Birkenlund x Nedenes x Stinta  

Eydehavn  Nesheim  Strømmen  

Flosta  Roligheden  Stuenes x 

Hisøy  Rykene  Arendal Int.  

Moltemyr x Sandnes  Steinerskolen  

St. Franciskus  

 

 

1. Godkjenning av saksliste 

 

2. Saken om valg av nestleder, referent – organisering og styring, flyttes til neste møte 

 

3. Oppsett av møteplan for året: 

 

17. november – på Birkenlund skole 

28. januar –  

24. mars –  

21. mai – Stuenes skole 

 

Det blir rullering på møtedager, men tidspunktet vil være 18-20 hver gang 

 

4. Aktuelle saker for AKFU: 

- Trafikk er meldt inn som sak, og det er et ønske at dette holdes varmt med en 

arbeidsgruppe og årlige møter 



- Fleksibel ferie vil sannsynlig komme som aktuell sak fra FAU’er rundt om pga 

innstramming i permisjonsreglementet 

- Psykisk helse 

- Foreldrenettverk 

 

5. Eventuelt: 

- Hvordan engasjere foreldre i FAU? Tipsrunde på AKFU-møtene om ulik praksis fra 

ulike FAU 

- Kan AKFU initiere saker til FAU? Ja, det kan vi absolutt. 

- Streikepengene som forsvant… Aslaug … skriver et forslag til brev der AKFU ber 

om en redegjørelse om hvorfor formannsskapet vedtok å tilbakeføre så lite til 

skolene av de oppsparte midlene i forbindelse med lærerstreiken. 

- Hvordan skaffe penger til FAU? Ulike tips ble lansert; julemarked, 

aktivitetskvelder, dugnad, kake/kafésalg osv… Mulig å søke midler fra ulike 

instanser. 

- Natteravn-prosjektet, hva skjedde med det? Marianne Krath sjekker dette. 

- AKFU.no (blogg) – er den lagt ned? Hva med egen side i Arendal kommunes 

nettsider? Evnt. en lenke derfra? Frode Rølvåg sjekker dette. 

- AKFU ber om å få behandle saker som omhandler skole og skal opp til politisk 

behandling, sånn at vi kan komme med innspill. Frode Rølvåg tar kontakt med 

Roar Aaserud om dette. 

 

Ref: Anine W. Halland 

 


