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Årsberetning for Arendal kommunale foreldreutvalg perioden 2016/17 

 

Reetablering 

AKFU ble reetablert i møte 12. oktober 2016, etter at forrige leder trakk seg våren 2016. 

Medlemmer av AKFU har vært representanter fra alle grunnskolene i Arendal med unntak av 

Arendal internasjonale skole. 

 

Møter og samarbeid 

Inklusive årsmøtet er det avholdt 5 møter i AKFU i løpet av skoleåret 2016/17. Samtidig er 

det avholdt 4 styremøter i perioden. Møtene er vekselvis avholdt på rådhuset og på ulike 

skoler. Skolene som har vært besøkt i år er Steinerskolen, Flosta skole og Moltemyr 

(årsmøtet). 

 

Det har blitt etablert et godt samarbeid med representant fra rådmannens stab, oppvekst, 

Bjørg Løhaugen, som bl.a. deltar i møtene i AKFU med en orientering om aktuelle saker av 

interesser for utvalget. Videre har politisk ledelse deltatt i ett AKFU-møte. 

Organisasjon 

Det har vært arbeidet med å få på plass det formelle rundt organisasjonsnummer og 

disponering av midler på bankkonto i Sparebanken Sør. Se økonomiberetning. 

 

Videre har AKFU manglet vedtekter. Nye vedtekter er utarbeidet av styret, og må vedtas av 

årsmøtet. Disse blir lagt fram for årsmøtet 14. juni 2017 og blir gjeldende fra samme dato. 

Det er blitt etablert en egen Facebookgruppe for AKFU, hvor medlemmene av utvalget kan 

diskutere saker mellom møtene, utveksle idèer mv. Her legges også møtereferater ut, i 

tillegg til at de legges på kommunens hjemmeside. 

Arrangementer 

AKFU har vært i kontakt med bookingbyrået til den profilerte læreren og foredragsholderen 

Håvard Tjora. Dette med tanke på et større arrangement hvor alle foreldre med barn i 

Arendalsskolen ville bli invitert. Arrangementet ble lagt på is grunnet kostnadene forbundet 

med et slikt arrangement og en profilert foredragsholder. 

 

Videre er vi blitt kontaktet av en undergruppe av Sykepleierforbundet som har fått midler til et 

arrangement rettet mot ungdom og psykisk helse. Arrangementet vil bli gjennomført høsten 

2017. AKFU har deltatt i ett planleggingsmøte, og har ingen forpliktelser i forhold til 

arrangementet annet enn å være en medspiller og bidra til å markedsføre arrangementet inn 

mot målgruppen. 

Natteravntjeneste 

Den største saken vi har arbeidet med er å etablere en natteravntjeneste i regi av AKFU. Det 

er inngått samarbeidsavtale med Tryg, som også vil kunne gi et årlig tilskudd til virksomheten 

etter en søknad vedlagt regnskap for foregående år.  

 

Det ble bestemt at det var ungdomsskolene som skulle bidra med natteravner etter en 

fordelingsnøkkel. Vakten starter ved at natteravnene møter på politistasjonen i Arendal 

(Stoa) kl 22.30 for en briefing før en reiser ned til sentrum for patrulje. Det legges opp til at 
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man går 6 voksne sammen, fordelt på 2 grupper. Vakten avsluttes tidligst kl 0230. 

Natteravnvester hentes på politistasjonen, og leveres tilbake til en politipatrulje i sentrum 

etter endt vakt. Noen av «ungdomsrestaurantene» i sentrum rullerer på å tilby et gratis måltid 

til natteravnene, og det er varmestue i kirkebasaren (nøkkel via politiet).  

 

Både politi, næringsdrivende og publikum har uttrykt at de er svært glade for 

natteravntjenesten slik den nå fungerer. Det har også vært positive tilbakemeldinger fra 

Natteravnene etter hvert som de ulike skolene/foreldregruppene har fått erfaring med 

tjenesten. Det er derfor besluttet å videreføre tjenesten, og forslag til rullering mellom 

ungdomsskolene legges fram på årsmøtet 14. juni 2017.  

 

Det er de enkelte representantene i AKFU som i samarbeid med aktuelle foreldrekontakter 

må ta ansvaret for organiseringen på sine respektive skoler. FAU-ene på skolene kan ha 

ulike vedtak på hvordan en organiserer det hele på sin skole. 
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for styret i AKFU 

Solveig Helljesen 

leder 


