
Referat fra møte i Arendal kommunale foreldreutvalg (AKFU) 

12. oktober 2016 
 

Tilstede 
(skoler) 

Asdal, Nedenes, Hisøy, Strømmen, Stinta, Myra, Moltemyr, Stuenes, Flosta og 
St. Franciskus. I tillegg møtte Bjørg Løhaugen fra rådmannens stab, oppvekst. 

Forfall 
(skoler) 

Rygene, Birkenlund, Nesheim, Roligheten, Sandnes, Eydehavn og 
Steinerskolen. 

Ikke 
møtt 

Arendal internasjonale skole 

Tid og 
sted 

Møterom 254 i Arendal rådhus, kl. 19.00-21.00 

  

Sakliste  

Sak 1. Hvordan skal AKFU arbeide? 
 
AKFU-representant fra Hisøy skole, Solveig Helljesen, innledet. Etter en 
drøfting ble det enighet om følgende: 

a) Det er ønskelig å velge et styre med utgangspunkt i sittende AKFU. Hele 
AKFU møtes da annenhver måned (partallsmåneder) og styret i 
mellommånedene (oddetallsmåneder). 2. onsdag i måneden er 
møtedag. Vi møtes kl. 19.00, og ytre ramme for møtet er 2 timer, altså 
kl. 21.00. 

b) Rådhuset er fast møtested. Den enkelte representant kan invitere til 
møte på sin skole, i samråd med rektor, og dette avtales helt konkret i 
hvert tilfelle. St. Franciscus har gitt beskjed om at de ønsker å være 
første skole ut, og kommer tilbake med en invitasjon. 

c) For å opprettholde kontinuitet og flyt i AKFUs arbeid, velges 
representantene for 2 år av gangen. Halve AKFU byttes ut det ene året, 
andre halvdelen det neste. Første utskiftning skjer høsten 2017. 

d) Styret gis fullmakter til å utarbeide forslag til vedtekter, høringsuttalelser 
og annet. Disse legges så fram for AKFU for godkjenning. 

e) Det etableres en Facebook-gruppe hvor alle i AKFU er medlem. 
Hensikten er å ha en lav terskel for å drøfte aktuelle saker mellom 
møtene, gjøre noen raske avklaringer mv. Gruppen vil kunne bidra til å 
gjøre AKFU til et «levende» organ. NB! Hvert enkelt medlem i AKFU må 
passe på å melde seg inn i gruppen som gis status som «hemmelig» når 
alle er innmeldt. Gruppas navn er «AKFU (Arendal kommunale 
foreldreutvalg)» 

f) AKFU-kontakt ved rådmannens stab, oppvekst, Bjørg Løhaugen, er 
behjelpelig med å samle inn informasjon om hvem som er valgt som 
AKFU-representanter ved den enkelte skole (halvparten hvert år). 
(AKFU-representanter som trer ut av AKFU, må påse at FAU er 
oppmerksom på at det skal velges ny representant.) Videre vil Bjørg 
Løhaugen være behjelpelig med å booke møterom på rådhuset, låse 
opp rådhuset om nødvendig, samt ha en orientering i starten av hvert 
AKFU-møte (partallsmåneder) om aktuelle saker i oppvekst. Utover det 
holder AKFU-leder og Løhaugen kontakt mellom møtene om aktuelle 
saker. 

Sak 2 
 
 
 
 

Møtekalender for skoleåret 16/17: 
 
Onsdag 12. oktober – hele AKFU 
Onsdag 9. november – styret 
Onsdag 14. desember – hele AKFU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onsdag 11. januar – styret 
Onsdag 8. februar – hele AKFU 
Onsdag 8. mars – styret 
Onsdag 5. april – hele AKFU 
Onsdag 10. mai – styret 
Onsdag 14. juni – hele AKFU 
 
Medlemmene bes notere samtlige datoer i kalenderen allerede nå. Det er 
avgjørende for AKFU at alle skolene er representert. 
 

Sak 3 Orientering – aktuelle saker 
 
Bjørg Løhaugen ved rådmannens stab, oppvekst, orienterte om aktuelle saker.  
Blant sakene det ble orientert om var:  

a) Kommunens nyetablerte «mobbeteam» 
b) Ny ungdomsskolestruktur 
c) Skoleplan for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser 
d) NOU nr 14/2016 «Mer å hente». 

 
Under punkt d) er det en høringsfrist som er satt til 9. desember dersom AKFU 
ønsker å komme med en uttalelse. Bruk lenkene under for å orientere dere i  
NOU-en, og kom med tilbakemelding i FB-gruppa innen tirsdag 8. november. 
Styret vil da sammenfatte innspillende i en høringsuttalelse som deretter legges 
fram for AKFU for godkjenning. Siden fristen er før neste AKFU-møte, vil dette 
gjøres pr e-post/FB-gruppa. 
 
Her er lenke til NOU-en.   
https://www.regjeringen.no/contentassets/15542e6ffc5f4159ac5e47b91db91bc0/no/ 
pdfs/nou201620160014000dddpdfs.pdf 
 
Nederst på denne nettsiden finnes en enkel animasjon som gir kortversjonen av 
budskapet i NOU-en. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/ 
Litt mer overkommelig. 
 

Sak 4 Valg av styre 
 
AKFU valgte følgende styre for skoleåret 2016/17: 
 
Leder: Solveig Helljesen, Hisøy skole 
Nest-leder: Lill-Iren Aanonsen, Flosta skole 
Sekretær: Monika Andersen, Nedenes skole 
Styremedlem: Øyvind Kolnes, Myra skole 
Varamedlem: Frode Nilsen, Asdal skole 
 
Oversikt over hele AKFU med navn, skoler og kontaktinfo ligger vedlagt 
referatet. 

Sak 5 Natteravn-tjenesten 
 
I forrige AKFU ble det lagt ned arbeid i å avklare om FAU ved de ulike 
ungdomsskolene ønsker å bidra til en natteravntjeneste. Det er Tryg forsikring 
som gjennom en egen ordning bidrar med noe utstyr til tjenesten. 
Forebyggende enhet ved Arendal politistasjon vil bistå med hurtigopplæring av 
foreldre foran hver vakt (på politistasjonen), samt at man kan oppbevare 

https://www.regjeringen.no/contentassets/15542e6ffc5f4159ac5e47b91db91bc0/no/pdfs/nou201620160014000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/15542e6ffc5f4159ac5e47b91db91bc0/no/pdfs/nou201620160014000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/


utstyret i et rom på Kilden (avtales rent praktisk når vi er i gang). Forebyggende 
enhet kontakter Madam Reiersen slik at Natteravnene kan få servert noe varmt 
å spise i løpet av vakten. Dette skal være et spleiselag fra utelivsbransjens side.  
 
FAU-ene må nå sørge for å få laget en liste fra hver skole med foreldre til vakt. 
Det er lørdag kveld som er aktuell, fra rundt 22.30-02.30. Det er fortrinnsvis 
ungdomsskoleforeldre som skal gå vakter på 2x3 personer hver gang. Om det 
enkelte FAU vil organisere dette annerledes ved f.eks å legge vaktene til ett 
bestemt trinn, trekke inn mellomtrinnsforeldre eller lignende, må være opp til det 
enkelte FAU.   
 
Skolene dette gjelder er Asdal, Stinta, Hisøy, Nedenes, Birkenlund, Moltemyr, 
Roligheden, Rygene, Steinerskolen, St. Franciscus og Stuenes. Til sammen 11 
skoler. Arendal Internasjonale skole har ikke gitt noen tilbakemelding. 
 
Hvis en av skolene kan hive seg rundt og få til en liste for november, må de ta 
kontakt med AKFU leder om det. Hvis ikke starter vi i desember. Listene må 
uansett være AKFU-leder i hende innen tirsdag 8. november. Styret vil så lage 
og fordele endelig liste etter styremøtet 9. november. Listene må inneholde 
opplysninger om skole, navn på de som skal gå vakt og kontaktinformasjon 
(telefonnr). I denne omgang stiller de store skolene med 4x6 navn (4 lørdager), 
mens de små skolene (Steinerskolen og evt andre) stiller med 1x6 navn eller 
det antallet de greier. 

Sak 6 Eventuelt 
 

1. Det ble tatt en runde på mobilfri skole og hvordan man løser dette på de 
ulike skolene. 

 
2. AKFU får ingen økonomiske overføringer, men det finnes pr i dag en 

konto som står registrert på en tidligere leder. Styret sørger for at denne 
overføres til nest-leder. 
 

3. Saker til neste møte: 
a) Sosiale tiltak for elevene på skolene 
b) Vedlikehold på skolene (invitere Eiendom?) 
c) Gode tips i forhold til å skaffe penger til FAU-ene 
d) Orientering om Drømmebanken ved Moltemyr skole. «Alexander 

banksjef»har sagt seg villig til å komme og orientere om denne 
ordningen. 

 

Referent: Solveig Helljesen 


