
AKFU møte 20.09.2017  

Arendal kulturhus kl 19. 

Tilstede: 

Bent Andre Solheim fra Asdal 

Nina Rasmussen, Rykene 

Øyvind Kolnes, Myra 

Astrid Marie Garthe, Nesheim 

Shelly Veelo, AIS 

Nina Krombel, Stinta 

Malgorzata Bulas, St Fransiscus 

Svein Elgvin, Moltemyr 

Heidi Blom Olsen, Strømmen 

Monika Andersen, Nedenes 

Lisbeth Braatlund Fossberg, Hisøy 

Ellen Knudsen, Roligheten 

Lene Laukvik, Sandnes 

Kristin Tangen, Birkenlund 

14 

Ikke tilstede: 

Eydehavn 

Flosta 

Steinerskolen 

 

Nytt fra Arendal kommune: 

Handlingsprogrammet ble lagt fram torsdag 7.9 

Budsjett  

Satsning IKT i barnehage og skoler 4.1 2018 og 8.1 2019. 

Gode læringsmiljø 

Reduserer spesialundervisning- styrke tilpasset opplæring 



Tidlig innsats 

Realfagkommune videreføres: kjøpes tjenester av Vitensenteret.  

Nytt fra regjeringen: Ny lærerplan utarbeides fra høsten 2017 verdier og 

prinsipper 

August 2017 bystyret: 

Sak om SFO Ny plan om bedre kvalitet og mer likt tilbud. 

Aktivitetssenteret fra Oslo er forbilde. 

Sak om Ressurssenteret: Egen skole 

Høring om Intensiv opplæring og tverrfaglig samarbeid 

Saker som kommer i bystyret: 

Nytt svømmebasseng i Arendal kommune 

Sommeråpen SFO samt barnehage.  

 

Undersøkelse om ungdommers aktivitet: 

Gjelder elever på ungdomstrinnet.  

Fra september til etter høstferien ute på Its Learning.  

 

SFO og samarbeid med tennisklubben ble meldt inn på eventuelt. 

Gratis prinsippet i skolen kontra å måtte betale. 

SFO ønsker ikke å følge barna til aktivitetene.  

Noen SFO ønsker ikke å ha avtale med Tennis etter skoletid pga 

punktene over. Koster 100 kr måneden. Også for de som ikke går på 

SFO.  

Diskusjon rundt gratis prinsippet.  

Vi ønsker å stille spørsmål til skolekontorets administrasjon. 



Om kommunen har noen formening om hvem som skal dekke disse 

aktivitetene som koster penger i SFO når gratisprinsippet står så sterkt 

som det gjør i Arendal kommune.  

Har Arendal kommune opplevelseskort for de med lavinntekt til å 

dekke fritidsaktiviteter. Det har vi mener AKFU representant.  

Tennis etter skoletid er tilbudt alle skoler.  

Forslag om kommunen ansetter en aktivitetstrener som rullerer rundt 

på skolene og trener barna i SFO tida.  

Hva med å spørre frivillige i forhold til aktiviteter.  

Det er vedtatt 31.08. 2017 i bystyret at dette arbeidet skal bygges på 

frivillighet.  

NATTERAVN: 

Hva med å engasjere frivillige fordi noen sliter med å engasjere 

ungdomsskoleforeldre.  

Hva med å annonserer at vi trenger frivillige på Arendal kommune sine 

hjemmesider.  

 

11 oktober arrangement på Lille Torungen for primært ungdomsskole 

elever og foresatte. Tema mentalhelse.  

 

Vi har 44000 på konto. Ønsker vi en happening som vi arrangerer og 

betaler.  

Forslag om mindre arrangement kun for FAU kontaktene. 

Muligens idemyldring hva praktiseres på de ulike skolene og FAU.  

FUG kan dras inn for skolering muligens.  

Vi i AKFU kan dele arrangement vi har på våre representative skoler. 

2 skoler gjennomfører skolejogg. Hva med gratis prinsippet på kveldstid 

og helg men i regi av skolen.  



Byttedag på skolen med utstyr praktiseres på en skole.  

17 mai hvordan organiseres dette på de ulike skolene skal tas opp på 

neste AKFU møte.  

Sjekke ut om skolene har velkommen til skolen- foreldrehåndbok 

Paragraf 9a. Hva tenker skolekontoret i forhold til mobbing.  

Styremøte eventuelt en time før AKFU møte.  

  

Med vennlig hilsen 

Referent 

Monika Andersen  

 

  

 


