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Referat AKFU møtet 4. november 2013 kl. 1800 – 2000 på 
Arendal rådhus 

 

Til stede:  
 
Asdal skole: Marit Nesland 

 
Birkenlund skole: Christina Trolllnes 
 
Eydehavn skole: Merete Stokke 

 
Flosta skole: Ingen representant 
 
Hisøy skole: Ingen representant 
 
Løddesøl oppvekstsenter: Elisabeth Furre og Nina Rasmussen 

 
Moltemyr skole: Hilde Lokander 
 
Myra skole: Anne-Karin Huseth Seljåsen 

 
Nedenes skole: Ingen representant 
 
Nesheim skole: Ingen representant 
 
Roligheden skole: Elisabeth Nærestad 

 
Rykene skole: Merete Svang-Olsen  
 
Sandnes skole: Tone Susanne Zaar 
 
Stinta skole: Ingvild Rørvik og Ann Karin Haugen 

 
Strømmen oppvekstsenter: Ingen representant 
 
Stuenes skole: Ingen representant 
 
Arendal International School: Elsa Reian 

 
Steinerskolen: Ingen representant 
 
St. Franciskus skole: Ingen representant 
 
Leder AKFU: Liv Kjosås (Stinta skole) 
 

Møteleder og referent: Liv Kjosås 

http://arendal-kfu.blogspot.com/2014/02/referat-akfu-mtet-4.html
http://arendal-kfu.blogspot.com/2014/02/referat-akfu-mtet-4.html
http://arendal-kfu.blogspot.com/2014/02/referat-akfu-mtet-4.html
http://arendal-kfu.blogspot.com/2014/02/referat-akfu-mtet-4.html


 

Informasjon fra kommunalsjef oppvekst og skolekontoret 

 
Roar Aaserud var invitert til møtet for å informere oss om temaene nedenfor.  Han hadde også med seg 
spesialrådgiver Øystein Neegaard og spesialkonsulent Marianne Bøgh Stømner. 

 
Økonomi i Arendalsskolen. Vi har oppfattet at Arendal kommune bruker mindre penger på skole enn 
sammenlignbare kommuner.  Hvilke konsekvenser har dette for våre barn?   
 
Aaserud redegjorde for årsakene til at kommunen har dårlig råd.  KOSTRA tall hevder kommunen at 
egentlig ikke sier så mye.  Mange forhold spiller inn. Arendal har større andel barn i private skoler enn 
landsgjennomsnittet og høyere andel spesialundervisning enn landsgjennomsnittet.  Klasser med få elever 
gir lite handlingsrom fordi lærertimene brukes opp på ordinær undervisning.  Man arbeider aktivt for å 
unngå at dårlig økonomi skal føre til dårlig undervisning som igjen fører til flere enkeltvedtak.  Mer om 
hva slags skole man ønsker kan du lese om på nettsidene til Arendal kommune: Planer og utvikling, 
vedtatt handlingsprogram 2013-2016 kapittel 5.  Dette vil bli oppdatert i nærmeste fremtid med budsjett 
2014. 
 
  
 
Vil føringer fra ny regjering gi konkrete endringer i skolepolitikken? 

 
Dette er det for tidlig å si noe om, men man antar at styrking av kompetanse vil bli prioritert enda høyere. 
 
  
 
Vi vil gjerne vite hvilke lover (forskrifter) som gjelder og/eller føringer fra kommunen som er gitt på 
følgende områder: 
 
Leksehjelp 

 
Skolene er lovpålagt å gi et tilbud til 1.-4. klasse, minimum en time pr. trinn + 4 timer som skolen kan 
fordele som de ønsker.  Ikke krav om formelle kvalifikasjoner hos den som gir tilbudet.  Det skal være 
gratis og frivillig.  De økonomiske rammene som fulgte med indikerer rimelig arbeidskraft.  Mer 
informasjon finnes på sidene til Utdanningsdirektoratet. 
 
Svømmeundervisning 

 
Kompetansemålene for dette nås.  Ledig kapasitet hvis noen skoler mener de får for lite svømming for å 
tilfredsstille kompetansemålene. 
 
It`s learning (bruk) 
 
Skolene kan benytte dette så lite eller mye de vil. 
 
Mobiltelefonbruk av elever på skolen (ordensreglement) 
 
Dette finner du her: http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-
regelverket/Ordensreglement/Mobilbruk-pa-skolen/ 
 
Skolefrukt 
 
Pålagt at alle ungdomsskoler skal ha, opp til rektor om barnetrinnet også skal få. 
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Melke ordning 

 
Frivillig ordning: Melk.no  
 
Foreldrenettverk 

 
Dette er et initiativ fra politiet.  Vi forsøker å få politiet til å orientere om dette på neste møte. 
 
Eventuelt 
 
Tema for et senere møte kan være hvordan få et konstruktivt samarbeid mellom foreldre og lærer.   
 
Marianne Bøgh Stømner kan innlede til dette temaet. 
 

Etablering av valgkomite ny leder AKFU (Ny leder AKFU skal velges på 
årsmøtet i mars) 

 
Ann Karin Haugen ved Stinta skole hadde allerede funnet en som var villig til å stille som leder.  Nærmere 
informasjon om dette kommer i neste møte.  Dermed ble det ikke aktuelt med noen valgkomite. 
 

Rollen som webredaktør – noen som ønsker den? 

 

Ingen ønsket denne, Liv forsøker å håndtere dette inntil videre. 

 

Opprettelse av lukket facebook gruppe 

 
Vi ble enige om å forsøke dette.  Elisabeth Nærestad har allerede gjort dette, se utsendt mail fra henne 
5.11.13. 
 

Neste møte 

 

Dette blir mandag 20. januar kl. 1800 - 2000 (jfr. møteplan) på Myra skole.  Vi 
forsøker å få noen fra politiet til å komme dit og informere om 
foreldrenettverk. 
 

 


