
  

 

 

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  
Dato: 21.10.2020 – 20:00- 21:00  
Deltakere: FAU, Rune Stangeland assisterende rektor 
(rektor er sykemeldt) 

 

Kopi til:  Inghild Andersen  
 

 
 

 
Sak nr.:  
1 20/21 Konstituering av FAU  

 
Rino Hansen - leder 
Elisabeth Hiller- kasserer 
Øystein Klokk-  sekretær 
Gaute Larsen-Holstad- nestleder 
 
 
 
 

2 20/21 Informasjon om smittenivå v/ assisterende rektor 
 
Det har kommet en del spørsmål til skolen om smitteverntiltak fra foreldre. 
Noen opplever tiltakene som strenge. Auglend er gult nivå, som resten av 
Stavanger kommune. Konkrete tiltak vil variere fra skole til skole avhengig 
av lokale faktorer. 
 
Se vedlegg 1 for informasjon fra skole 
 
En klasse på avdeling for hørselshemmede ønsket å dusje etter gym, men 
dette er ikke mulig i dag. FAU representant kontakter skolen for å se om det 
er mulig med en løsning. 
 

3 20/21 Rutiner ved spisepauser/ skjermtid  
 
En del av barna på SFO ser på skjerm under spising. Dette er et tiltak for å 
etterleve smittevernregler samtidig som en praktisk kan gjennomføre 
spisingen. En del foreldre reagerer på at det er mye skjermtid i løpet av 
dagen, spesielt på første trinn og en ønsker en ordning med mindre 
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skjermtid totalt i løpet av dagen. Et forslag er at voksen leser for barna i 
løpet av spisingen. Det er noe klasser som gjør dette allerede.  
 
Vei videre: Rune tar opp problemstillingen på ledermøte på skolen. De 
klassene som opplever dette som et stort problem kan ta det opp med 
avdelingsleder for det aktuelle trinnet.  
 
Se vedlegg 2 for informasjon fra SFO om saken.  
 

  
  
 
 

 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU Sekretær 
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Vedlegg 1: Informasjon fra skolen om smitteverntiltak (ref sak 2 20/21) 
 

Fra info på hjemmesiden 13.10.20 

Vi åpner spesialrom igjen 

På Auglend skole følger vi smittesituasjonen i Stavanger nøye og vi gjør nødvendige 
tilpasninger på gult nivå. Nå er vi i en situasjon hvor vi opplever at smitten i byen vår er 
under kontroll, og vi har ikke elever i karantene. På bakgrunn av dette er vi glade for å 
kunne åpne spesialrommene våre igjen. Kontaktlærer vil gi dere informasjon om når 
oppstart spesialrom er for deres klasse. Vi tar i bruk mat og helserommet, kunst og 
håndverksrommene og svømmehallen. Musikkrommet åpner igjen og biblioteket er nå 
åpnet for 5. - 10. trinn. Når det gjelder kroppsøving oppfordrer vi fortsatt til utegym på 
grunn av garderobesituasjon, men gymsal kan benyttes dersom renhold og avstand 
ivaretas. Spesialrom og garderober har fortsatt samme renholdsrutiner før og etter bruk. 

Bakgrunn for midlertidig stenging av spesialrom 

Vi har fått noen tilbakemeldinger om at Auglend oppleves strenge på smittevern. Vi driver skolen 
på gult smittevernsnivå, og det er de lokale tilpasningene som er årsaken til grepene vi tar 
underveis. Det vil ikke være hensiktsmessig å sammenligne oss med andre skoler da vi har ulikt 
antall elever, ulik tilgang til rom, ulik størrelse på uteområde osv. På bakgrunn av økt smitte i 
Stavanger, og at flere av våre elever havnet i karantene i forbindelse med smitteøkningen, så vi 
det nødvendig å gjøre noe med spesialrommene i en kort periode til vi visste mer om 
smitteomfanget. Tidsperspektivet for innstrammingene ble heldigvis for en kort periode denne 
gang, men vi vil gjøre dere oppmerksomme på at vi gjør tilsvarende innstramminger ved behov 
for å ivareta smittevernsreglene på gult nivå. 

Smittevern etter gult nivå 

Link til veileder er her: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/ 

Vil igjen minne om at vi gjør dette for at vi ikke skal komme i en situasjon hvor vi må sende hele 
klasser hjem eller i verste fall stenge for et helt trinn på grunn av smitte. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/
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Spesielt for Auglend skole: 

Selv om vi på dette tidspunktet i utgangspunktet skal drive ordinær fag/timefordeling 
vurderer vi det slik at vi er en stor skole med mange elever og ansatte, og ser derfor 
behovet for en noe forskjøvet oppstart for noen elever, dette for å unngå 
trengselssituasjoner.  
Endringene skal kommuniseres godt med elever og foresatte, avdelingsleder avklarer 
endringer med Hege og sørger for at informasjonsflyten er god.   
 
Skolehverdag: Vi er en stor skole med mange elever og ansatte, og ser derfor 
behovet for en noe forskjøvet oppstart for noen elever, dette for å unngå 
trengselssituasjoner 
 
Skolestart:  
1.- 4. trinn starter 08.30 og slutter 13.45 
5.-7. trinn forskyver skoledagen med 15 minutter for å ivareta smitteverntiltak i 
friminuttene.  
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5.- 7. trinn 08.45-14.00, med unntak av 1. skoledag og torsdager som er langdag 08.45-
15.15. 
 
Avd.Hø (egen kohort 2.-10.trinn) 
2. - 7. trinn starter  08.30  
U-trinn starter 08.15 (med unntak av 1. skoledag- 8.30) 
 
Spisetid og friminutt som 1.-4. trinn 
 
NB! Det er endringer i spisetid og storefri: 
2.- 4. trinn har storefri 10.45-11.15 og spisetid 11.15 - 11.30 (ped.med har pause fra 
11.15 - 11.45). 
 
5.- 7. trinn har spisetid 11.00 - 11.15. og storefri 11.15 - 11.45. (ped.med har pause fra 
10.45-11.15) 
 
Avd HØ : alle elevene har storefri 10.45-11.15 og spisetid 11.15 - 11.30 
 
 
Bibliotekrutiner  5. - 10. trinn fra bibliotekar Anne Cecilie 
Book tid i kalenderen! Alt besøk må registrerer i kalenderen, det er viktig for å ha et 
åpent rom!  (ved ev. sporings behov har jeg 30 min på å vise dokumentasjon på alt 
besøk. 
 
Ansvarlig voksen som følger, må etter siste lån tørke over skjerm og tastatur med 
tørr mikrofiberklut.(ikke såpe/sprit). Nye kluter hver dag. Renhold utover det blir gjort 
av meg/renhold. 
https://www.nettavisen.no/okonomi/derfor-dropper-coop-sape-nar-de-vasker-
handlevognene/3424011755.html 
 
 
INFO Småtrinnet kan enten bestille fra skolebiblioteksentralen, eller meg.Link til 
bestilling; 
 
Smitteveileder for skolebibliotek: 
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-
bibliotek.pdf 
 
Gym: Bruker gymsal, men oppfordrer til utegym.  
Svømming: svømmeundervisningen går som normalt. Vi lager 1 meters soner i 
garderoben. 
 
 
Forutsetning for bruk av spesialrom  
(musikkrom, sløyd/K&H, mat og helse og svømming):  
For at vi skal kunne gjennom praktiske fag er det helt nødvendig at vi gjennomfører 
renhold av overflater, dørhåndtak. Ansatt må påse at ordenselev gjør denne jobben, evt 
hjelpe til hvis elevene ikke er i stand til det. Det vil være ulike kohorter som benytter 
rommet og det vil ikke bli gjennomført renhold i løpet skoledagen i regi av Stavanger 
kommune. Sprayflasker med desinfeksjon og papir skal benyttes i rengjøringen. 
 

https://www.nettavisen.no/okonomi/derfor-dropper-coop-sape-nar-de-vasker-handlevognene/3424011755.html
https://www.nettavisen.no/okonomi/derfor-dropper-coop-sape-nar-de-vasker-handlevognene/3424011755.html
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf
http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/05/Smitteveileder-for-bibliotek.pdf
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Fordeling av toaletter: 
1. trinn:  toaletter ved garderoben, merk dørene med klassenummer. 
2. trinn og 2G: toaletter inntil garderobe, merk dørene med klassenummer. 
3. trinn:  toalett i paviljong, bruke også handikaptoalett, merk dørene med   

klassenummer.     
4. trinn  4c og 4a bruker toalett i paviljong, merk dørene med klassenummer 

  4b bruker toalett i jentegarderobe gym, merk døren.  
5. trinn  5b og 5a bruker toalett i paviljong, merk dørene med klassenummer 

  5c bruker toalett i guttegarderobe gym, merk døren.  
6. trinn  toalett i paviljong, bruke også handikaptoalett, merk dørene med   

klassenummer.     
      7.   trinn  7a bruker toalettene nede, 7b bruker jente toalettet oppe og 7c 
bruker  
   guttetoalettet oppe.  

HØ:   5.- 10 G bruker det midterste toalettet oppe 
 

Friminutt og fordeling av uteområder: 
Hvert trinn må dele inn sitt område , for eksempel gult område: 6A lekeplass/Klatrestativ 
- 6B mellom paviljongene - 6C banen. Et annet alternativ kan være at to kohorter 
samarbeider f.eks 6a og 6b. Da kan også friminuttene deles i to områder på trinnet. Ny 
rullering må skje etter helg. Vi dette gjør vi alle friminutt.Vaktene går mellom områdene. 
Dere finner sperrebånd hos administrasjonen. 
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Vedlegg 2: Informasjon fra SFO vedrørende spisepause og skjermtid på 
SFO (ref sak 3 20/21) 
 
Hva gjør vi? 
Vi setter på noe å se på på skjermen under spisetiden på SFO. Lengden varierer nok fra 
gruppe til gruppe, men jeg tror det er rimelig å anta spisetiden er rundt 14.00-14.20 for 
de fleste. 
 
Innholdet er enten hentet fra NRK Super, eller så er det gjerne en tegnefilm eller 
lignende. 
 
Hvorfor har vi valgt å gjøre det på den måten? 
Spisesituasjonen er endret pga koronarestriksjonene. Vanligvis ville vi spist sammen på 
basen, med buffet og barn fra flere grupper samtidig. Nå må vi følge følgende 
retningslinjer: 
 
“Elever bør helst ha egne, faste pulter/arbeidsplasser.” 
 
“Alle barn bør ha egen spise- og aktivitetsplass på SFO.” 
 
“Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i 
grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.” 
 
“Elevene skal ikke dele mat og drikke.” 
 
“Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig 
tid. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe.” 
 
Det er totalt 10 grupper på SFO, som hver får mat etter skoletid. På 1. trinn er det to 
ansatte i hvert klasserom, mens det i de fleste av resten av gruppene er 1 voksen 
tilstede pr gruppe. Den/de ansatte må så tilberede maten til sin gruppe. Når alle har fått 
mat, så kan vi starte med å rydde klasserommet og begi oss ut på andre aktiviteter. 
 
Utfordringer ved spisesituasjonen 
 

• Holde roen i klasserommet. Barna er rastløse etter en lang skoledag, og de 
største gruppene har i overkant av 20 barn i sin klasse. Hvis ikke den voksne 
jobber veldig aktivt med å holde roen stiger støynivået fort. 

• Sørge for at ventetiden på mat ikke blir for lang. Vi jobber effektivt, men å smøre 
skiver til rundt 20 barn tar uansett tid. De som må vente lengst kan fort bli 
utålmodige. 

• Vandrende barn. De fleste gruppene har en del barn som gjerne vil opp og gå 
rundt omkring i klasserommet, eller ut på gangen. Dess flere barn som er på 
vandring, dess vanskeligere er det for de ansatte å holde god oversikt over alle. 

• Utfordrende barn. De fleste grupper har noen barn som kanskje er mer 
utfordrende enn andre, der barnet ikke klarer å forholde seg til ordensregler og 
sosiale spilleregler på samme måte som de fleste andre. Det kan vise seg som 
uro og høy snakking, og det kan i verste fall ta form som konflikter og krangler 
med barn rundt dem. Disse barna krever mye oppfølging fra de ansatte, og det 
brukes naturlig nok tid på dette som forsinker spiseprosessen. 
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• De som er raskt ferdige. Barn er forskjellige, og noen bruker betydelig kortere tid 
på spisingen enn andre. De er da klar for å fortsette ut til andre aktiviteter. Da 
trenger vi voksen tilstedeværelse i garderobe og ute, for å holde godt oppsyn og 
ta tak i mulige konflikter og andre hendelser, hjelpe med påkledning osv. Det er 
derfor ønskelig at hele gruppen er ferdig med spisingen omtrent på likt, slik at den 
ansatte kan følge sin gruppe gjennom overgangene. 

 
Hva er resultatene av å ha på skjerm? 
 
Å bruke skjermen i spisetiden gir en helt annen ro enn om den ikke brukes. Det vi 
opplever er at det senker støy og at det er lettere for alle barna å bli på sin plass i 
klasserommet under spisetiden. Dette fører igjen til at ventetiden før alle barna har fått 
mat blir kortere, og at det blir et betydelig kortere tidsrom fra første barn er ferdig å spise 
til siste barn er ferdig å spise. Skjermen hjelper oss altså med alle utfordringene som er 
listet opp ovenfor. 
 
De ansatte får muligheten til å smøre seg raskt gjennom skivene som skal deles ut, og 
får mer tid tilgjengelig til å ta vare på barna, på alle måter. 
 
Hvorfor kan vi ikke gjøre det på en annen måte, uten skjerm? 
 
Det er forståelig at foreldre kan reagere på skjermbruk, og foretrekker at det brukes 
minst mulig skjerm i løpet av dagen. Som sagt, så ville vi i en vanlig SFO-hverdag ikke 
hatt på skjerm i spisetiden eller under andre aktiviteter. 
 
Jeg har fått noen forslag til andre måter vi kunne løst spisesituasjonen, og kommer med 
noen tanker rundt dem. 
 
Barna kan snakke sammen i stedet for skjerm 
Fungerer nok godt for noen, men i et klasserom med rundt 20 barn vil det i alle tilfeller 
føre til jevnlig økning av lydnivået, til den ansatte tar tak i det og får det ned igjen. Så 
stiger det på nytt. Barn blir engasjerte og vil bli hørt, barn vil snakke med andre enn de 
som sitter nærmest, osv. 
 
Barna kan lese mens de spiser 
Fungerer nok godt for noen. Jeg stiller likevel spørsmålstegn til hvilke bøker som skal 
leses, da det av erfaring sjelden går en spisetid uten at det blir en god del søl med 
maten. Spising samtidig som lesing fører garantert til bøker tilsølt med vann, makrell i 
tomat, smøreost og smør. 
 
I tillegg er det nok også en god del barn som ikke er særlig interessert i å lese mens de 
spiser, og heller snur energien sin mot andre ting. 
 
Barna kan spise på basen som normalt, bare at de rullerer på rommet med vasking 
mellom hver gruppe 
Det er seks grupper (1.-2. trinn) som hører til basen. Hvis vi antar at vi klarer å 
gjennomføre innsamling av barna, vasking av hender, smøring og spising av mat og 
nedvask av spiserommet i løpet av 20 minutt pr gruppe (noe som mildest sagt vil være 
veldig knapt med tid), så spiser ikke den siste gruppen før 15.40. Det er lenge å vente, 
og jeg har heller ikke mulighet til å bemanne gruppene så lenge, da de som har tidligvakt 
på en dag går hjem 15.00. 
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Det blir også mer oppdeling av de ansatte, og vi ønsker å kunne slå ressursene våre 
sammen så mye som mulig innad på et trinn.  
 
Vi bør ta bort ordningen med SFO-mat, og heller ha med matpakke hjemmefra. Da 
slipper barna skjerm, og de ansatte slipper oppgaven med å smøre maten. 
Ut fra antallet henvendelser jeg fikk om SFO-mat mens tilbudet var nedstengt fra april-1. 
september, så ville jeg trodd at foreldregruppa stort sett var for å beholde mattilbudet på 
SFO. Hvis et stort flertall hadde ønsket at vi tok det bort, så er det mulig, men jeg ville 
hatt følgende ting i bakhodet: 
 

• det finnes barn på skolen som kanskje ikke får en særlig bra matpakke med seg 
hjemmefra, og måltidet på SFO er spesielt viktig for dem. 

• mat som har ligget i matpakke fra morgenen til 14.00 er sannsynligvis en god del 
mindre fristende enn nye skiver smurt der og da. 

• mattilbudet på SFO koster 190,- i måneden for hvert barn med 100% plass, altså 
rundt 9,50 pr SFO-dag. Jeg vil påstå at for familier med litt dårligere råd, så er det 
økonomisk gevinst å hente på SFOs mattilbud. 
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