
REFEREAT FRA MØTE I AKFU, 19.april 2017, Flosta skole. 

  

Tilstede: Asdal, St. Franciskus, Stuenes, Moltemyr, Nesheim, Eydehavn, Myra, 

Stinta, Hisøy, Nedenes og Flosta skoler.  

Forfall: Roligheten, Birkenlund og Strømmen skoler.  

Ikke møtt: Rykene, Steinerskolen, Eydehavn og Sandnes skoler. 

Sak 1 

Rektor ved Flosta skole informerte om skolen: 

 10 årsjubileum i 2017 for nybygget. Skolen er fra 1955.  

 Bekymring rundt synkende elevtall. Nå 112 elever.  

 Uteskole en dag i uka 1-4 klasse. Mange fordeler og faglig forankret. 

Nærmiljøet stiller opp med båter mm, miljøskapende, inkluderende i 

forhold til elever med ulike begrensninger, alle mestrer.   

 Flosta skole har eget basseng. Åpent også på kveldstid med 

foreldrevakter.  

 Har fadderordning i 2 år, 6 klasse er faddere.  

 Skårer meget godt på elevundersøkelser 

 Ingen inndeling i utetiden 

 SFO er mye på eldresenteret. Viktig med møtesteder på tvers av 

generasjoner. Egen SFO fra 1994.  

 Har korps i musikktimene i 4 klasse. Flosta deltar ikke på 17 mai toget i 

byen. Har alt på Flosta. 24 i korpset i år, men rekruttering er en 

utfordring. 

 

Sak 2 

Oppfølging av referat fra forrige gang. 

Vedr arrangementet som Sykepleierforbundet står bak, er det nå kommet 

melding fra Camilla Weierholt om at det blir ett arrangement og ikke flere som 

AKFU ønsket. Videre blir arrangementet lagt til Lillle Torungen i Kulturhuset i 

oktober, og ikke gjennomført i vår som var et ønske fra AKFU. Det blir nytt 

planleggingsmøte 080517, og AKFU besluttet at nestleder Lill-Iren Aanonsen 

deltar fra AKFU.   



Sak 3 

Bjørg Løhaugen fra rådmannens stab, Oppvekst, informerte.  

 Beredskapsteam mot mobbing er etablert. Informasjonsbrosjyre ble delt 

ut, og ligger på kommunens hjemmeside.  

 Erstatning av elevers eiendeler på skolen blir behandlet i bystyret 27. 

april. Administrasjonen har foreslått at der skal brukes skjønn. Det som 

kan dekkes er privat materiell som er nødvendig i undervisningen og da 

med maks kr 5.000 og maks 50% av verdien.  

 Det vil bli en reell økning av PC og andre digitale læremidler i Arendals-

skolen. Mye utstyr er gammelt. 

 Det er ønskelig at AKFU-representantene går tilbake til sin skole og stiller 

noen spørsmål om hvordan foreldre kan bidra til å integrere andre 

familier i Arendals-skolen, spesielt de med en annen etnisk bakgrunn.  

 

Sak 4 

Orientering ved fungerende leder i Oppvekstkomitèen, Torbjørn Nilsen. 

 Det kommer en sak i bystyret i mai om elever med psykososiale vansker.  

 Tilstandsrapport for Arendalsskolen kommer i bystyret i maimøtet. 

 Sak om særlig farlig skolevei kommer også opp i bystyret i mai.   

 Ingen skoler legges ned denne perioden.  Skolene i vest er sprengte. Det 

må på sikt bygges 2 nye ungdomsskoler i Arendal, sentrum må prioriteres 

først, men det kan ikke bli før om ca 6 år. 3 tomter er interessante i den 

forbindelse. Deretter blir det aktuelt med ny ungdomsskole i vest. Det er 

antagelig så langt fram at de som går i 1. klasse nå ikke vil være elever 

ved en ny ungdomsskole.    

 

Sak 5 

Natteravnordningen 

Vi fortsetter ordningen fra i år med at ungdomsskolene går natteravn. Fortsatt 

opp til det enkelte FAU å bestemme hvordan en vil fordele vaktene, og hvem 

som skal gå. Det er ikke noe i vegen for at en involverer lavere trinn. Nytt neste 

år blir at en fordeler vaktene gjennom året, slik at en skole ikke må fylle mer 

enn 2 lørdager på rad. Styret ser på fordelingen i mai-møtet. 



 

Sak 6 

Årsmøte i AKFU 

Årsmøtet i AKFU blir avholdt på Moltemyr skole 14. juni kl 19.00. Hele AKFU, 

samt leder og nestleder i FAU-ene, inviteres. AKFU-representantene bes ta med 

invitasjonen tilbake til sine FAU. I tillegg vil det bli sendt ut invitasjon på mail til 

FAU-lederne. 

Det er ikke ønskelig å skifte ut mer enn halve AKFU hvert år, og at 

representantene da følgelig velges for 2 år om gangen. Dette året blir et 

spesielt år siden det er første året med ny ordning, og sittende representanter 

bes gi tilbakemelding om hvorvidt de ønsker å tre ut/bli sittende innen 

styremøtet 10. mai. Tilbakemelding kan gis til leder.  Lederen trer ut av AFKU i 

år, da hun ikke lengre vil ha barn i grunnskolen neste år.  

 

Monika Andersen 

Referent 

 


