
Referat fra møte med AKS 17.02.16 

Til stede: Bo, Nailia, Randi (FAU), Annette (FAU) og Elin (FAU) 
 

1. Frafall fra AKS: 
Pr. i dag er det 172 barn på AKS (42 har halvdagsplass). Det var 194 ved skolestart, dvs. frafall på 
3 1/2 barn pr måned. Det er størst frafall i 4 klasse. 18 elever nå (6 har halvdag),  37 ved 
skolestart. (av totalt 84 elever?) 
I 3. klasse er 39 på AKS (17 har halvdagsplass),  41 ved skolestart. (av totalt 56 barn) 
 
AKS ønsker å ha et godt tilbud til 3. og 4. klasse for å hindre frafall. Nå har de også fått 
konkurranse fra KFUM-akademiet. 
Forslag fra FAU: 
- foreta en spørreundersøkelse blant elevene for å kartlegge hva som er populære aktiviteter for 
denne gruppen.  
- Involvere elevene i å planlegge opplegget til neste år.  
- FAU kan også bistå med å "reklamere" for tilbudet for denne gruppen. 
 
2. Påmelding skiskole og svømming: 
Forslag fra FAU: 
- foreta forhåndspåmelding ved starten av skoleåret og bestille antall plasser fra skiskolen ihht. 
behovet. 
- be om frivillige foreldre som ekstra ledsagere på skiskolen (i tillegg til ledsagerne fra AKS) 
- forbeholde skiskolen et klassetrinn (f.eks 1.klasse) og svømmeskole for 2. og 3. trinn. 
- dersom svømmekurs ikke fylles opp av et klassetrinn, kan påmelding åpnes for flere (for å ha 
fulle kurs) 
 
3. Vårshow og aktiviteter: 
God tilbakemelding fra foreldre på vårshow. Det er første gang dette arrangeres, men det er 
planen at dette blir en fast aktivitet hver vår.  
Forslag fra FAU: 
- markedsføre at det også er andre oppgaver som ikke nødvendigvis er på scenen - lage kulisser, 
kostymer, rigging mv. 
- Kan be om hjelp fra FAU om kakebaking og salg av kaker mv. 
 
Tilbud av aktiviteter avhenger av ressursene på AKS. Noen aktivteter er polulære, andre mister 
raskt interessen. AKS har gått over fra seksukers kurs til fireukers kurs. Matkurs er mest 
populært.  
Forslag fra FAU: 
- Spørreundersøkelse med smilefjes for å kartlegge hva som er populært. Fortsette med de 
aktivitene. 
- Temauker - f.eks filmlaging 
- Bra med åpen gymsal til jevnlig bruk 
 
4. Planlegging av neste år: 
Mottak av nye førsteklassinger. Mange førsteklassinger har følt at overgangen fra barnehage til 
skole har vært veldig stor og følt seg bortkomne.  
Forslag fra FAU:  
- Utpeke en voksen som er ansvarlig for en gruppe barn 



- Bruk av mindre rom 
- Være spesielt oppmerksom i mottakssituasjon, når barna sier hadet til foreldrene 
- Se om det er mulig å lage mer strukturert opplegg i de første ukene 

5. Annet: 
AKS har fått tilbakemelding om at det ses for mye på film. Sjekke hva som ligger i dette.  
Støy i kantinen skal følges opp. 

 


