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Referat AKFU møte 26. august 2013 kl. 2000 – 2130  på 
Stinta skole 

 
Til stede: Christina Trollnes, Birkenlund - Elisabeth Furre, Løddesøl – Merete Svang-Olsen, Rykene  – 
Elisabeth Nærestad, Roligheden, Anne Hilde Egrem, Moltemyr, Steinar Knutsen, Stinta – Liv Kjosås, Stinta. 

 

Møteleder og referent: Liv Kjosås 

 
Bakgrunnen for møtet fremgår av referatet fra AKFU møtet i juni 2013.  Det var et sterkt ønske og få en 
orientering om status og begrunnelse for ny skolestruktur for grunnskolene i Arendal.  Man ønsket å 
invitere leder for oppvekstkomiteen Maren C. Smith-Gahrsen til og gi denne informasjonen, fortrinnsvis i 
august etter skolestart. 

 

Orientering om skolestruktur i Arendal ved Maren C. Smith-Gahrsen 

 
Flertallet i bystyret har hatt på sin agenda å se nærmere på skolestrukturen for grunnskolene i Arendal.  
Målet er å få til en god og langsiktig skolestruktur.  Saken ble aktualisert ved det økonomiske 
driftsresultatet for Arendal kommune, hvor blant annet resultatet for skoleområdet er store underskudd.  
Kommunen ønsker ikke å havne på ROBEK listen, idet kommunen da mister noe av egen styring. 

 
Opprinnelig forslag var at nedlegging av fire skoler skulle utredes.  Dette var Nesheim, Løddesøl, Eydehavn 
og Moltemyr.  Utredningen av Moltemyr er stoppet og det lages nå tre separate saker for Løddesøl, 
Eydehavn og Nesheim. Saksdokumentene skal være klare og offentlige 10. september.  Hvis alle tre skoler 
blir nedlagt, viser foreløpige anslag at netto gevinst blir ca. 8 mill. kr.  pr. år.   

 
Det er igangsatt bygging av Stuenes skole og Rykene skole må bygges ut hvis de skal motta elever fra 
andre skoler og Roligheden skole må pusses opp (er falleferdig).  Det er viktig å skille mellom 
investeringskostnader og driftskostnader. 

 
Forslagene om nedlegging av tre skoler skal behandles i bystyret 26. september.  Vedtakene vil uansett 
ikke kunne iverksettes umiddelbart. 

 
Det er risiko for at kommunen vil måtte kutte i ikke lovpålagte tjenester innenfor oppvekstområdet..  
Dette er for eksempel fritids- og oppvekstmedarbeidere.   

 
Etter septembermøtet vil man fortsette arbeidet med å få frem en langsiktig plan for skolestrukturen i 
hele Arendal. 

 
FAU tok orienteringen til etterretning.  Det er enighet i FAU om at man ønsker god kvalitet både på 
skolebygninger og undervisning.  I tillegg ønsker man en skolestruktur som er omforent, slik at den blir 
langsiktig. 

http://arendal-kfu.blogspot.com/2013/10/referat-akfu-26-august-2013.html


 

Neste møte i AKFU 
 
Dette er fastsatt til mandag 7. oktober kl. 1800 på Rykene skole. Merete har avtalt med Rektor og ordnet 
med lokale.  Liv sender ut innkalling en uke i forkant.  Saker som ønskes behandlet må sendes meg senest 
28. september.  Se for øvrig liste nederst i referatet over allerede innmeldte saker. 

 

Oversikt representanter i AKFU 
 

Viktig at alle sender dette til Liv så snart det er gjennomført valg.  

 

AKFU hjemmeside 
 

Denne er ikke oppdatert.  Liv arbeider med å få mulighet til å oppdatere denne.   

 

Saker for fremtidig behandling 
 
Hjemmesiden vår – er den slik vi vil ha den? 

 
Gjennomgang av vedtektene.  Ønsker vi å gjennomføre den planlagte endringen eller er dette ikke så 
aktuelt lenger? 

 
Møteplan for 2013-2014 

 
Leder av oppvekstkomiteen har ønske om å bli invitert til alle møtene våre.  Hvilket syn har vi på dette? 

 
Er det aktuelt å opprette en lukket FACE-book gruppe for medlemmene i AKFU?  Dette vil gi mulighet for å 
kommunisere om saker utenom møtene. 

 


