
Referat fra møte i AKFU på Rykene skole 01.06.16. kl 18.30-19.30 

Tilstede: Gro Gårum - Eydehavn skole, Yngve Stiansen - Flosta skole, Elisabeth Jensen - Asdal 

ungdomsskole, Marianne Krath – Moltemyr skole, Merethe Svang Olsen – Rygene skole, Solveig 

Helljesen – Hisøy skole. 

 

Sak 1:  Evt nedlegging av AKFU. 

Leder av AKFU, Elisabeth Jensen, la fram svar på en henvendelse som var gjort til skolesjefen vedr 

nedleggelse av AKFU. Der framgår det at AKFU ikke er et lovpålagt organ, men at det er ønskelig fra 

Arendal kommunes side at AKFU opprettholdes. 

Da det ikke har vært noen enstemmighet i AKFU for nedlegging av organet, la Solveig Helljesen fra 

Hisøy skole fram et forslag om at hun, sammen med Younes Shahriari fra Steinerskolen, overtar 

ansvaret for AKFU resten av inneværende periode og fram til nytt AKFU velger ny leder til høsten. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

Solveig Helljesen tar kontakt med skolekontoret og informerer om vedtaket og nye kontaktpersoner.  

Hun tar også kontakt med en tidligere leder, Frode Rølvåg, for avtale om overføring av konto som 

fortsatt står i hans navn. Elisabeth Jensen sørger for å overføre all den informasjon hun sitter på til de 

nye kontaktpersonene før sommerferien. 

Kontaktinformasjon: 

Solveig Helljesen, Hisøy skole, solveigs@helljesen.com , tlf 95994808 

Younes Shahriari, Steinerskolen, dryounes@yahoo.com , tlf 91878008 

 

Sak 2: Natteravnordningen 

Samtlige ungdomsskoler skal ha vært positive til å etablere en natteravnordning fra høsten. Hver av 

skolene må skaffe 6 vakter til 3-4 omganger med vakthold i løpet av ett år. Dette gjelder først og 

fremst ungdomsskolene, men det må være opp til hver skole hvordan en vil fordele vaktholdene på 

de ulike trinnene, og om en evt vil engasjere foreldre til yngre elever. 

AKFUs kontaktpersoner (se over) tar kontakt med Kilden for å undersøke vedr rom til å oppbevare 

jakker og annet utstyr. De tar også kontakt med forebyggende enhet hos Politiet v/Trommestad når 

det nærmer seg oppstart for å avtale detaljene mer nøye. 

Den/de som hittil har hatt ansvar for kontakt med Tryg forsikring (og evt andre) vedr 

natteravnordningen så langt, bes ta kontakt med kontaktpersonene (se over). 

 

Solveig Helljesen 

referent 
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