
AKFU møte - 21. november 

Tilstede: Eydehavn Nedenes AIS
Sandnes Birkenlund Rykende
Hisøy Steinerskolen Myra
Stinta Nesheim

Hanne Goodwin - Trafikksikkerhet: Tiltak rundt skolene i Arendal.
- Kommunalplan for trafikksikkerhet (ruleres hvert 4. År) - FAU på skolene vi ha mulighet til å gi 

innspill.
- Skal revideres nå - innspill fra skolene blir viktig.
- Kritiske punkt rundt skolene blir rangert 1-3 (lavest til høyest prioritering).

- Ligger på nettet 
- Er vedlagt kommuneplanen for politisk behandling. 
- Ingen 

- Hjertesonen - en tverffaglig dugnad for å skape tryggere skoleveier, bedre helse og styrke 
miljøer.
- Bredt samarbeid for å få til det beste for alle skolens elever.
- Brosjyre over hjertesone og mer info kan finnes på tryggtraffikk.no

- Barnetråkk - Barns mulighet for medvirkning.
- Intensjonsavtale med Trygg Trafikk for å bli Trafikksikker Kommune.

- Alle skolene er sertifisert som Trafikksikker Skole - Skolen har rutiner for ivareta sikkerhet på 
utflukter.

- Er skolen eller busselskapet ansvarlig for sikkerheten på skoleskyss til og fra skolen? Er dette 
ikke en del av det å være en Trafikksikker Skole? 

- Ta gjerne kontakt om man er usikker eller ønsker råd og veiledning ift. evt. problemer rundt 
skolene. 

AKFU kan sende en generell henvendelse til kommune og busselskap på vegne av skolene i 
Arendal om fulle busser og barn som må stå under kjøring. Alle skoler gir tilbakemelding i løpet av 
2 uker så det kan oversendes en henvendelse.

Bjørg - Skolesektor
- 11. skoleår - vedtatt politisk men utsatt i påvente av at statsbudsjettet blir vedtatt og mulig at 

fylkeskommunen vil få bevilget midler til dette.
- Sak om mobbeombud - vedtatt og skal på plass senest i august 2019. Rapportere til 

formannskapet. Det jobbes med avklaringer. Arbeidsmandatet er ikke klart ennå men vil gjerne 
bestå av både enkeltsaker og informasjon mot skolene.

- Det som kommer:
- Politikerne ønsket en oversikt om kantinemat i skolen i Arendal.
- Budsjett - kan ligge an til mindre kutt enn først varslet - heller 4-5mill kutt istedenfor 10mill.
- Høring om lokal inntaks- og formidlingsforskrift - inntak til VG1 og formidling av 

lærlingeplasser. Evt. meninger fra AKFU om dette skal sendes til fylkekommunen. 
- Hva det jobbes med:

- Kompetanseplan for skolesektoren. Det er mye som foregår på de ulike skolene. Utlevert et 
skriv som beskriver hva som rører seg i kommunen.

- Spørsmål fra Roligheden om leksehjelp - kommunen har en oversikt over hvilke trinn de ulike 
skolene tilbyr leksehjelp (hovedsakelig 3. - 6./7.) 16% av elevene som benytter seg av 
tilbudet. Ingen krav til hvem som utfører leksehjelpen. Det er krav på å tilby 8 timer i uker.

- Spm. om gratisskole prinsippet - videresender informasjonen som er presentert før. De ulike 
skolene kan se igjennom skrivet og så ta det opp på neste møte og finne ut av noe entydig 
forslag til praksis på alle skolene i Arendal.

- Spm. relatert til 9A problemstilling når det gjelder en hel klasse. Hvem skal man henvende seg 
til? Melde en bekymring direkte til kommunalsjef. 

http://tryggtraffikk.no


- Spm. SFO åpningstider. Den enkelte SFO står fritt til å utvide åpningstiden med 30min før og 
etter men hver skole må vurdere økonomi og hvordan det skal løses praktisk ut i fra interesse. 

- Spm. ift Hjelmbruk hos barn på sykkel - Pål Sodefjell i Trygg Trafikk er flink på 
informasjonsmøter. 

Neste møte - Onsdag 23. januar (18:30) 
- Odd Helge Widding fra Utdanningsforbundet kommer for å informere om lærertetthet mm.
- Ønsker til møtet:

- Diskusjon om gratisskole prinsippet
- Prioriteringsliste på saker som AKFU ønsker å fremme. 
- Diskusjon rundt arrangement til september 2019.

NB! Sjekk FB-gruppe tilgang hos alle representanter.


