
AKFU REFERAT  

15.11.2017 

Frafall: Steinerskolen, Eydehavn, Rykene, Flosta, Birkenlund og 

Sandnes. Resten tilstede.  

Sak1 Nytt fra rådmannens stab oppvekst ved Bjørg Løhaugen.  

SFO: 

Bjørg Løhaugen svarer først på våre spørsmål fra forrige AKFU 

møte da hun ikke var tilstede, men fikk oversendt noen spørsmål 

fra oss i etterkant angående gratisprinsippet i SFO.  

Tennisklubben har gitt tilbud til kommunens 

skolefritidsordninger, men skolekontoret er tydelig på at dette må 

gis ett eget tilbud. De barna dette gjelder kan komme tilbake på 

SFO etter tennistrening, men de ansatte på SFO følger ikke barna 

mellom SFO og tennistreningen. Politikerne har ikke bevilget 

penger i budsjettet til å løse oppgavene gitt i den nye 

rammeplanen for SFO: Dette må løses innen skolens eget 

budsjett.  

Der kommer innspill fra AKFU representanter om for eksempel 

elever ved ungdomsskolen og / Sam Eyde kan bidra på SFO som 

frivillige som en del av undervisningsopplegget sitt. Kan 

seniorklubber kontaktes eller spørre foreldre om de kan for 

eksempel en gang per måned lære barna en av sine hobbyer som 

frivillige inni SFO.  

 

Natteravn: 

Vi kom inn på natteravn og frivillighet. Vi ønsker å kunne legge ut 

på kommunens hjemmeside og face book side at frivillige 

interesserte natteravnere kan melde seg også om de ikke er 

foreldre i Arendalsskolen.  

Vi må drøfte ved ett senere tidspunkt om vi skal utvide til ferier og 

høytider da det er da det er flest ute og størst sjans for at der er 

unge ute.  

 



 

Kapittel 9A Mobbing 

Rådmannens stab jobber forebyggende ut mot rektorene: 

 Tas opp på rektorsamlingene- gode læringsmiljø er tema- 

hvordan få glade barn- hvordan løser lærerne dette? 

BEVISTGJØRING.  

 Hatt samling om observasjon  

 3 skoler med i ett prosjekt/satsning over 2 år. Dette er ett 

prosjekt som er nasjonalt barnehage og skole. (Moltemyr, 

Sandnes og Nesheim). 

 Vært fagdag hos fylkesmannen i oktober.  

 Gjennomgang på rektorsamlingene hvordan hver skole 

jobber konkret med dette hver gang og hver måned. 

 Kommunen har eget beredskapsteam mot mobbing, men 

mobbing er skolens ansvar. Har dessverre vært en del 

pågang i beredskapsteamet i høst.  

 Prosedyrene må jobbes inn da dette er nytt for skolene. 

Fylkesmannens hjemmesider er informative i forhold til 

prosedyrer i mobbesaker.  

Melding av avvik: 

 Det rapporteres på elevundersøkelser og der skjer en 

gjennomgang med resultatene sammen med 

oppvekstkomiteen og administrasjonen.  

 Der finnes ingen prosedyrer eller praksis på å melde avvik 

i enkelt saker 

 Ingen prosedyrer på hva man som skole gjør når flere 

barn slutter på en og samme skole.  

Skole-hjem standard: Der finnes ikke en håndbok for alle skoler i 

kommunen men mange ulike varianter. Det jobbes med en felles 

håndbok på skole – hjem samarbeid.  

 

 

 

 



Politisk sak om reklame i skolen: 

Retningslinjer i forhold til reklame og ranselpost i skolen.  

Paragraf 9.6 i opplæringsloven 

Konkretisering av UDIR sin veileder.  

Skal ikke utsettes for kommersiell press da det finnes en del 

fattige barn. (reklame) 

Administrasjonen ønsker ikke å dele ut noen form for ranselpost, 

men at man heller kan legge ut informasjon på skolens 

hjemmesider. Kan også legges ut av religiøs karakter om det er i 

nærmiljøet. Man kan og henge opp plakater.  

Ingen merknader på skoleruta.  

 

Sak 2 

Referatet fra forrige gang godkjent men ett ønske om ett er 

oppdelt referat neste gang.  

 

Sak 3 

Overgang barnehage til skole: 

Ny lovgivning. Skoleeier ansvarlig. Marianne Olsen ansvarlig for 

dette arbeidet. Monika Andersen med i dette utvalget fra AKFU:  

 

Sak 4: 

Mobilfri skole:  

Vi må undersøke med jurist i kommunen om vi har lov til å 

beslaglegge andre eiendom) i dette tilfelle barnas telefoner).  

 

 

 

 



 

Sak 5 

Obligatoriske foreldremøter. 

Vi kom med noen forslag 

 Foreldremøtene skal være gruppebaserte. Ikke ett fagfokus 

men ett sosialt fokus. Max 15 minutter til lærer om fag. 

 Foreldremøter med barn på ungdomsskolene.  

 Melde frafall på Visma og opprop på møtene. Tas opp på 

foreldresamtalene om foreldrene ikke har vært på 

foreldremøtene.  

 Finnes ett spill med ferdige gruppe temaer. 

 Kutte ut trening om det er foreldremøter fra treners side.  

 

Sak 6 

Prosjekt for våren 

AKFU ønsker IKKE ett kjempe opplegg for alle foreldre 

Vi kan holde kurs for alle FAU via FUG for å få tips og råd for 

hvordan vi kan få foreldre til å engasjere seg.  

 

EVENTUELT: 

Sak fra Asdal skole der vi ønsker å fronte enkelt saker inn mot 

politikere og kommunen i forhold til sørlig farlig skolevei.  

 

 

 

Referent 

Monika Andersen  

 

 

 



 


