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Referat AKFU møtet 7. oktober 2013 kl. 1800 – 2000 på 
Rykene skole 

 
Til stede:  
 
Asdal skole: Ellen Fredli og Marit Nesland 
 
Birkenlund skole: Christina Trolllnes 
 
Eydehavn skole: Solfrid Helle 
 
Flosta skole: Ingen representant 
 
Hisøy skole: Ingen representant 
 
Løddesøl oppvekstsenter: Elisabeth Furre og Nina Rasmussen 
 
Moltemyr skole: Marianne Krath 
 
Myra skole: Ingen representant 
 
Nedenes skole: Ingen representant 
 
Nesheim skole: Solveig Espeland 
 
Roligheden skole: Ingen representant 
 
Rykene skole: Merete Svang-Olsen  
 
Sandnes skole: Tone Susanne Zaar 
 
Stinta skole: Ingvild Rørvik og Ann Karin Haugen 
 
Strømmen oppvekstsenter: Søren Nilsen 
 
Stuenes skole: Ingen representant 
 
Arendal International School: Elsa Reian 
 
Steinerskolen: Ingen representant 
 
St. Franciskus skole: Ingen representant 
 
Leder AKFU: Liv Kjosås (Stinta skole) 
 
Møteleder og referent: Liv Kjosås 

 

http://arendal-kfu.blogspot.com/2013/10/referat-akfu-mte-7-oktober-2013.html


Orientering om Rykene skole ved rektor Astrid Hagen Krog 
 
Skolen har 98 elever, 12,3 årsverk og SFO ordning.  Rektor orienterte om skolens planverk.  Skolen har lagt 
stor vekt på å utarbeide planer som er et godt verktøy i det daglige arbeidet.  Mer informasjon finner dere 
på hjemmesiden til Rykene skole: http://rykene.skole.arendal.no/ under arkfanen «Skolens planverk».  
Temaet leksehjelp ble grundig diskutert, idet dette temaet interesserte mange av de tilstedeværende.  
Stikkordsmessig oppsummering av diskusjonen: Alle må tilby leksehjelp, men ingen krav til 
fagkompetanse.  Omfatter plikten til leksehjelp riktige årstrinn?  Veien mot leksefri skole?  Hva er læring i 
lekser?  Store forskjeller mellom skolene på hvordan dette gjennomføres.  Rektor redegjorde også for 
innføringen av nytt ordensreglement (gjeldende for hele Arendal kommune).  Rektor forlot deretter 
møtet og vi gikk over til saklisten. 

 

Gjennomgang av vedtektene.   
 
(Du finer vedtektene på hjemmesiden vår her: http://arendal-kfu.blogspot.no/#!/p/vedtekter.html)    
 
Konklusjon: Vedtektene er ok, vi opererer innenfor disse i dag.  Punkt 5.2 kunne med fordel vært mindre 
detaljert, men vi gjør ingen endring nå. 
 

Valg av nestleder og eventuelt andre roller i AKFU 
 
Ingvild Rørvik, Stinta skole, ble enstemmig valgt som nestleder.  Vi ønsker å få etablert en valgkomite for å 
sikre at det blir valgt ny leder på årsmøtet i mars.  Livs barn er ferdig med grunnskolen til våren og hun 
ønsker derfor ikke å fortsette som leder i AKFU neste skoleår.  Vi greide ikke å få etablert en valgkomite, 
men alle skulle undersøke om det kunne være aktuelle kandidater til valgkomiteen innen neste møte. 
Man må ikke være AKFU representant for å være medlem av valgkomiteen. 

 
Ingen var heller interessert i rollen som webredaktør (vedlikehold og utvikling av nettsiden vår). 

 

Møteplan for 2013 -2014 
 
Det er bestemt møter ut 2013 – neste møte er fastsatt til 4. november på Myra skole. Siden ingen fra 
Myra skole var til stede, blir muligens møtestedet endret.  Øvrige møtedatoer ble fastsatt til: 
 
Mandag 20. januar, mandag 17. mars (årsmøte) og mandag 28. april.  Skoler som er aktuelle å besøke ble 
bestemt til Hisøy og Strømmen.  Møteplanen legges ut på hjemmesiden vår. 
 

Leder av oppvekstkomiteen ønsker å bli invitert til møtene våre.  Hvilket syn 
har vi på dette? 
 
Vi ønsker å ha god kontakt med oppvekstkomiteen, men møtene skal være for medlemmer i AKFU.  Vi 
inviterer gjerne aktuelle samarbeidspartnere på besøk og vil gjerne inviteres til dialog om aktuelle tema. 

 

Hjemmesiden vår  
 

http://rykene.skole.arendal.no/


Er den slik vi ønsker å ha den – noen som ønsker å være web-redaktør? Som det fremgår av punktet om 
valg over, var det ingen som ønsket rollen som web-redaktør.  Mulig at noen av medlemmene som ikke 
var på møtet kan være interessert.  Saken tas opp igjen på neste møte. 
 
  
 

Kan det være aktuelt å opprette en lukket FACE-book gruppe for 
medlemmene i AKFU?   
 
Dette vil gi mulighet for å kommunisere om saker utenom møtene.  Det var forskjellig syn på dette, men 
flertallet synes det var en god ide.  Ingen var villig til å påta seg oppgaven.  Forslaget ble opprinnelig 
fremsatt av et av medlemmene som ikke var tilstede – og vi tar opp saken igjen på neste møte. 
 

Erfaringer innføring nytt ordensreglement ved skolene i Arendal 
 
Rektor ved Rykene redegjorde litt for sine erfaringer.  Spesielt punktet om bruk av mobiltelefon fikk 
oppmerksomhet hos medlemmene i AKFU.  AKFU ønsker at alle undersøker hvordan dette praktiseres på 
egen skole og at vi tar saken opp igjen til ny diskusjon. 

 

Tema senere møter 
 
Det var ønskelig å få besøk av kommunalsjef oppvekst Roar Aaserud.  Liv kontakter ham og forsøker å få 
ham til å komme på førstkommende møte.  Tema vi er interessert i å vite mer om:  
 
Økonomi i Arendalsskolen (bruker mindre enn sammenlignbare kommuner?)  
 
Føringer fra ny regjering 
 
Kommunens syn på hvordan følgende saker skal behandles – hva er lovpålagt og har kommunen gitt 
føringer eller er det opp til den enkelte skole: Mobiltelefon på skolen, skolefrukt, servering av melk, 
leksehjelp, svømmeundervisning, it`s learning, foreldrenettverk. 
 
Punktet foreldrenettverk kan også være et eget tema, bør da få en som kan noe om det og har erfaringer 
til å innlede. 
 

Sak fra Birkenlund FAU: Hva er status for it`s learning i skolene i Arendal? 
 
Her oppfordret AKFU medlemmene til å undersøke på egne skoler, vi vil deretter ta temaet opp igjen. 
Ønsker også redegjørelse fra kommunalsjef oppvekst om kommunens syn. 

 

Eventuelt 
 
Det som fremkom her ble tatt med under tema senere møter. 

 

 


