
REFERAT AKFU-MØTE  8 Okt 2012 Kulturhuset 

 

 

Møte med Rådmannen Harald Danielsen og Skolesjefen Roar Aaserud 

 

1. Godkjenning innkalling og referat. Ingen merknader. 

 

2. Referent Miriam G. Langmyr (Flosta) 

 

3. Møte med Rådmann og skolesjefen ang nedleggelse av skoler. 

 

3 i. Innledende informasjon ang kommunens økonomi de siste år. Vært underskudd inneværende 

år i kommunen, det er slutt på fondsmidler tidligere til å dekke dette som det er blitt gjort tidligere. 

Kostnader og inntekter må under kontroll og balansere i budsjettet. 

 

Det blir et ekstraordinært bystyre 11 okt, for å se på om det skal gis mandat til å utrede mulige 

tiltak/forslag fra rådmannen ang skole nedleggelser/sammenslåing. 

Rådmannen foreslår her en kvalitetsstrategi for å kunne balansere budsjett for neste år. 

Hvis det blir nedleggelser av skoler så må det opp som enkeltsak over nyåret. Hvilken skole det 

kan gjelde blir avgjort eventuelt på bystyremøte 13 des. 

 

Skoler som kan bli berørt er Nesheim, Løddesøl, Rykene, Eydehavn og Moltemyr. Det ble også 

foreslått at stortrinnet på Nedenes, Hisøy og Asdal samlet til en ren ungdomskole. 

 

Skal ikke være noen oppsigelse av lærere, heller meningen da å styrke/ samle kompetansen på 

andre steder. 

 

3 ii. Det ble gitt signal til rådmannen og skolesjefen at Akfu mener det bør gis mer til ungdom selv 

om vi ønsker å være en god samarbeidspartner for bystyret. Barna skal ikke være den posten 

som bør kuttes i for å dekke et underskudd, men også se andre muligheter. 

 

4. Møte oppvekst komiteen v/ leder Maren C Smith-Gahrsen og nestleder Atle Svendal 

 

Info om hva oppvekst komiteen holder på med i år så er det saker ang: 

 

Barnehagedrift, Mobbeombud om det skal være i kommunen og gjort et vedtak om at skole skulle 

kjenne til og ha en mobbe plan, barnevernet evalueres, jobber med to nye lov paragrafer, 

besøker skoler og barnehager. Har fortløpende orienteringer fra barnevernet, PPT ang bla vedtak 

som er gjort, kostnader og drift. 

 

Oppvekstkomiteen er et åpent forum så man kan komme med saker som man ønsker å ta opp og 

også for å få en befaring, da som regel mellom kl 12-16 ang befaring. 

 

Ved møte så er det først politiske saker, så politisk verksted. Komiteen kan komme med forslag til 

bystyret ang enkelt saker. 

 

I SU sitter det en politiker fra bystyret, partiliste o.l som representerer kommunen som politisk 

kontakt og kan formilder saker som SU eller Fau ved de enkelte skoler ønsker skal bringes 

videre. 

 



Fokus: en best mulig for ungdommen, miljø, og best mulig skolestruktur som skal gi best mulig 

løsning for elever, nærmiljø og kvalitet. Forvaltning er her den største utfordringen. 

 

Etter innspill fra Atle Svendal om Akfu kan komme/sette i gang noe ang kvalitet og struktur i 

skolen. San Franciscus v/ Ellen tar på seg å skrive et leser innlegg med ang ”Hva er kvalitet i 

skolen”. 

 

5. Sfo- betaling 

 

Sak representert av Nedenes Skole v/Bente Evjen, brev sendt i sept til Skolesjef Roar Aaserud 

ang sfo-fakturering for hele august og juni når man ikke har behov for dette. Svar fra Trond Berg 

for skolesjefen var da at dette er et politisk vedtak som er blitt gjort og da er det ikke noe som er å 

gjøre med det. 

 

Reiser spørsmål om å finne en ny ordning, Hva gjør Grimstad Kommune? 

 

6. Registrering/melde fravær fra foresatte. 

 

Akfu mener dette må være opp til den enkelte skole å finne ut av en slik ordning. 

 

7. Møteplan 2013 

 

Møteplan er noe endret : 

 

Mandag 4 feb kl 1800 (Flosta) 

Mandag 8 April kl 1800 (Moltemyr) 

Mandag 3 Juni kl 1800 (Løddesøl) 

August ? 

Mandag 30 september kl 1800 ( Ais) 

Mandag 4 November kl 1800 (Myra) 

Desember ? 

 

8. Eventuelt. 

 

Neste møte 5. nov Nesheim skole. 

Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Akfu har 32 000 på konto 

 

Stuenes er oppgitt over regler for hvordan man skal oppføre seg på den enkelte skole, dette er 

blitt diskutert tidligere og Akfu mener det er opp til den enkelte skole. 


