
REFERAT FRA MØTE I ARENDAL KOMMUNALE FORELDREUTVALG 

Sted og tid 

Stinta skole, 28.01.2021 

Oppmøte 

AKFU-leder Karl Stian Løvås (Roligheden), AKFU-nestleder Kristine Hegland 

(Myra), AKFU-sekretær Anders Kristian Kjelstrup (Stinta), samt representanter 

fra Flosta, Nesheim, Sandnes, Strømmen, Birkenlund, Moltemyr, Rygene, 

Steinerskolen – i tillegg til vararepresentant fra Myra. 

Referent 

Anders Kristian Kjelstrup 

Neste møte 

11.03.2021 

 

Sak 1: Gjennomgang av vedtekter og avstemming over forslag til nye 

vedtekter 

Saken utsettes til neste gang – neste møte vil dermed være et ekstraordinært 

årsmøte. 

Styret skriver forslag til vedtektsendringer som legges frem for utvalget i 

forkant av neste møte. 

Sak 2: Oppfølging av bystyrevedtaket om dysleksivennlig skole 

I bystyremøtet som ble holdt den 19.12.2019 ble det vedtatt at Arendal 

kommune skal være en dysleksivennlig kommune, iverksatt fra 2020: 

https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/if9aee7ff-37f5-4e05-8ffc-

f612c02bb1b9/budsjett2020oghandlingsprogram2020-2023.pdf 

(se punkt 10, side 8) 

Det er enstemmig enighet blant de fremmøtte om at dette er noe vi i AKFU vil 

være en pådriver for. 

AKFU oppretter en arbeidsgruppe som følger opp bystyrets vedtak. Utvalget 

består av Maria Puntervold (Myra), Kristine Hegland (Myra) og Karl Stian Løvås 

(Roligheden) 

https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/if9aee7ff-37f5-4e05-8ffc-f612c02bb1b9/budsjett2020oghandlingsprogram2020-2023.pdf
https://www.arendal.kommune.no/_f/p1/if9aee7ff-37f5-4e05-8ffc-f612c02bb1b9/budsjett2020oghandlingsprogram2020-2023.pdf


 

 

 

Sak 3: Avvikssystemet 

Kontekst: Når situasjoner oppstår som medfører avvik fra forventet drift, skal de ansatte 

dokumentere dette ved å registrere en avviksmelding (både i hms- og kvalitetsspørsmål). 

Avvikssystemet skal fungere som et viktig verktøy for å analysere årsaker slik at man kan iverksette 

riktige tiltak, samt gi en oversikt over forbedringsområder. Rådmannen har uttalt at det er et mål at 

alle skolene i Arendal samlet skal sende minst 3000 avviksmeldinger i året. 

Foreldrerepresentantene ønsker at skolene i kommunen skal få på plass en 

kultur for å skrive avvik. 

Foreldrerepresentantene ber rektorene ved sine skoler informere om antall 

avvik registrert siden sist på hvert FAU-møte på hver enkelt skole. 

AKFU ønsker å få presentert antall avviksmeldinger fra kommunen som helhet 

fra skolesjefen før hvert møte i utvalget. 

 

Sak 4: 17. mai – arrangementene ved skolene i år 

I disse smitteverntider er det sannsynlig at årets 17.mai-feiring blir enten avlyst 

eller organisert på en alternativ måte. 

Det kom frem på møtet at ingen av skolene har planlagt noen ekstraordinær 

markering så langt. Det er opp til hver enkelt skole hvordan de velger å 

arrangere merkedagen (om det blir noe av). 

 

Sak 5: Annet 

- AKFU-leder videreformidlet skolesjefens ønske om at det kommunale 

utvalget skal være et aktivt utvalg som engasjerer seg i saker som vedgår 

skolene og barna våre. 

 

- Når det gjelder skolestrukturen (nedleggelser/sammenslåinger o.l.) 

kommer ikke utvalget til å uttale seg, utover vårt ønske om å ivareta 

kvaliteten på elevenes skoletilbud. Uavhengig av de konkrete tiltakene 

som gjøres kommer AKFU til å jobbe for høyest mulig kvalitet på 

opplæringen i kommunens skoler. 


