
  
 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Auglend skole 
 
Postadr.: Hjalmar Johansens g. 32, 4019 Stavanger 
Besøksadr.: Hjalmar Johansensgt. 32 
Telefon: 51905600 Faks: 51905601 
E-post:   
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
 
Gruppe: FAU 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid:  05 Desember 19:30 – 21:00 

Deltakere: FAU og rektor 
Kopi til:  

 
 
 
Sak nr.:  
14 18/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat ble godkjent 
15 18/19 Informasjon fra rektor 

Tid til spising: I utgangspunktet har barna 25 minutter til spising. Hvis det er 
utfordringer med kort tid i noen klasser kan dette rapporteres videre til FAU. 
 
Trafikk: Det er et problem at flere som kjører til skolen stopper i rundkjøringen. 
Trafikk-gruppen tar kontakt med kommunen for å diskutere mulige tiltak. 
Forventingene til foreldre som kjører kan også komme klarere fram i 
informasjonspakke til foreldre. Trafikk-gruppe lager skriv som deles ut i 
ranselpost. Trafikk-gruppen setter opp planer for vakter fra januar.  
 
Skolegård: Det har lenge vært planer om å oppgradere skolegården, men 
skolen har fortsatt ikke fått konkret informasjon fra kommunen. FAU (Øystein) 
undersøker hva status er. 
For mindre prosjekter kan klassene kan gi konkrete tilbakemelding på hvilke nye 
leker en ønsker seg. Kan søke hos Bydelsutvalget (Ingrid) om midler hvis en 
har konkrete planer  
 
Vårmarsj: Dato: 29/04/2019 –  
 
Rektor informerte om tilsyn i paragraf 9a. Skolen jobber med å innføre nye 
rutiner for å ivareta paragraf 9a. Nye rutiner har ført til flere tiltaksplaner enn før. 
Skolen vil få tilbakemelding på tilsynet innen kort tid.  
 
 

16 18/19  Informasjon fra gruppene 
 

11 18/19  Registrering av FAU Brønnøysundregistrene – fortsettelse fra forrige møte. 
Utsettelse til neste møte.  
 



 

2/2 

Sak nr.:  
17 18/19 Eventuelt 

Møtehyppighet: 1 gang per måned. Nødvendighet av denne frekvensen 
vurderes etter hvert.  
 
Boller og kakao første mandag i desember: Noe manglende informasjon i 
forbindelse med arrangeringen av dette 3/12. I fjor var det skriv fra rektor. Bør 
sende mer informasjon neste år.  

18 18/19  Arbeid i grupper 
 

 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU sekretær 


