
Referat AKFU-møte 271015 

Møtet ble holdt på Nesheim skole. 

Tilstede: 12 av 19 skoler 

Asdal x Myra  Sandum  

Birkenlund x Nedenes x Stinta x 

Eydehavn  Nesheim x Strømmen x 

Flosta x Roligheden  Stuenes  

Hisøy  Rykene x Arendal Int. x 

Moltemyr x Sandnes  Steinerskolen x 

St. Franciskus x 

 

Sak 1 Informasjon fra Rektor 

Bodil Haugen, Rektor på Nesheim skole, informerte om skolen. De har 121 elever fordelt på 7 trinn 

og 16 ansatte. Hun fortalte om skolen og at de den senere tid har fått renovert noe av uteområdene 

og garderobene. De har en skolehage de er veldig stolte av og uteområdet rundt skolen, som strand 

er vel ivaretatt av foreldre og frivillige. De har fin strand i badesesongen, skøytebane på vinteren og 

en flott skog i nærområdet. Alt er hyppig brukt. I tillegg informerte hun at Nesheim er en såkalt 

dysleksivennlig skole samt at de er sertifisert til å være Grønn skole.  

 

Sak 2 Valg 

Frode Rølvåg trekker seg som leder av AKFU. Det ble foreslått at man danner et styre i stedet for kun 

en leder. AKFU skal være et bindeledd mellom kommunen og de lokale FAU-ene på de enkelte 

skolene og vil fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen. AKFU skal 

representere 19 skoler i Arendal Kommune.  

AKFU har en konto på 38700,- kr som kan benyttes til f.eks kurs av AKFU-medlemmer. FUG 

arrangerer jevnlig aktuelle kurs. Det oppfordres til å holde seg orientert om dette.  

  

Følgende valg ble foretatt: 

Elisabeth Jensen, Asdal skole   Leder av AKFU 

Merete Svang Olsen, Rykene skole  Styremedlem 

Younes Shahriari, Steiner skolen  Styremedlem 

Nina Hernes, Strømmen skole   Styremedlem 

 



Det ble foreslått at styret velges for to år, men at leder velges for et år av gangen.  

 

Sak 3 Hvordan skape bedre dialog/samarbeid/relasjon med skolen 

Områder som ble diskutert her var bl.a.: 

- Dialog mellom lærer/klassekontakter 

- Mobbing, blir foreldre inkludert? Foreldre må huske at de er forbilder for sine barn 

- Foreldrenettverk – her ble det diskutert om dette skal være en egen sak på et AKFU-møte 

hvor vi inviterer f.eks politiet/forebyggende enhet til å informere rundt viktigheten av dette 

 

Sak 4 Eventuelt 

Saker som ble tatt opp under eventuelt var bl.a.: 

- Basseng; Det er et kompetansemål at alle elevene skal kunne svømme når de går ut av fjerde 

klasse. Hvordan løse dette når kommunen ikke har tilstrekkelig med basseng? Skal AKFU 

presse på her for å se på alternative løsninger? 

- Sykling; Det er ikke lenger skolens ansvar når elevene sykler til skolen. AKFU har tidligere 

uttalt seg om dette og sagt at de støtter Trygg Trafikks anbefaling. Se www.tryggtrafikk.no 

for mer informasjon.  

- Natteravner; det ble diskutert om muligheten for oppstart av dette igjen. Saken kan evt tas 

opp som egen sak. 

- For øvrig anbefales det at saker til Eventuelt meldes inn i forkant av møtet. Saker som kan 

løftes er eksempelvis: mobbing, leksefri skole, vedlikehold på skolene.. 

 

 

Referent: Monica Evensen 

http://www.tryggtrafikk.no/

