
REFERAT FRA AKFU 21.05.2015 
 

Asdal X Myra  Sandum  

Birkenlund  Nedenes  Stinta X 

Eydehavn X Nesheim  Strømmen X 

Flosta X Roligheden  Stuenes X 

Hisøy X Rykene  Arendal Int. X 

Moltemyr X Sandnes X Steinerskolen X 

St. Franciskus  

 
 

 

Møtet ble holdt på Stuenes Skole. 
 
1.  Oddbjørn Osmundsen, avdelingsleder på ungdomstrinnet,  informerte 

om skolen, og viste oss rundt. Skolen er flott, og alle var nok litt 
misunnelige  

 
2. Foreldrenettverk. 
 Felles for alle skolene er at FAUene ikke har tatt noe initiativ, og alt er 

opp til den enkelte klasse. Noen klasser er heldige og har driftige 
foreldre eller lærere, men de fleste klarer bare noen møter før det 
stopper opp.  

 Tips for å få et system på ting:  
Lag klasseperm i 1. klasse om hva som er klassekontaktens oppgave, 
for eksempel å dra i gang 1 aktivitet høst og vår. Notere hva som 
funker, og hva som ikke funker. 

 Facebook-gruppe og mail-liste er viktig. 
 Hisøy FAU dekker 8. trinn til Vitensenteret hvert år, kr 5000,-. 

Ta opp med FAU ang. nye regler som kan settes opp i fellesskap, og 
skal gjelde for alle. 

 
 
3. Bruk av lekser. 
 Rektor fra Herefoss var på besøk på Stuenes skole 13.04. og snakket 

om leksefri skole. Skolen har utvidet skoledagen med 30 min. pr. dag. 
Delte meninger om bruk av lekser, da det er fordeler og ulemper ved 
begge deler. Alle var enige om at det var viktig å gi lekser ut fra 
elevens ferdigheter, og at det ikke var meningen at barna  skulle sitte i 



timevis hver dag. Kanskje prøve med lekser på tid. Eksempelvis 30 
min. lesing i egnet bok, og 30 min. mattematikk. 

 
4. Svømmeundervisning. 
 Stinta stenger svømmebasenget i ett år.  
 AKFU kommer ikke til å presse på for å få fraktet barn til Frolandia.  
 
5. Diverse. 
 Høring om lovendring – sykling til skolen. 
 AKFU ønsker at dagens regelverk blir opprettholdt. 

Det er enklere at samme regel gjelder for alle på en skole, og at hver 
enkelt skole kan ta hensyn til sine forutsetninger og sette regler etter 
dette. 
Dette er en høring som alle foresatte kan verre med på. Foresatte må 
derfor få høre om dette fra deres respektive FAUer. 
 
Til alle AKFU-medlemmer som slutter, husk å gi beskjed til AKFU-
leder slik at han får strøket mail-adresser. 
Gi også gjerne beskjed om nye mail-adresser. 
 
 
Referent: Marianne Smith Krath 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


