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Sak nr.:
1-2021/22 Godkjenning av innkalling

Godkjent, videre blir første sak godkjenning av referat.
2-2021/22 Saker fra elevrådet

- Elevene ønsker storsamlinger igjen
● Rektor sier at storsamlingene kommer opp igjen når vi er ute av

pandemien. Nå er salen for liten til å gjennomføre storsamlinger i tråd
med retningslinjene fra FHI.

- Sykkelstativer mangler, vil ha tilbake de gamle
● Rektor sjekker om vi har de vi hadde før enda, og ser på mulighetene for

å få tilbake sykkelstativ som fungerer godt i praksis.
- Lydtette toalettet i f-bygget, vegg helt ned?
● Rektor tar dette med byggdrift via avdelingsleder Mette M. Eide
- Baller på taket, hentes ned oftere (2 ganger i uken)
● Det er vaktmesteren som tar seg av denne jobben og skolen betaler

ekstra for dette. Vi snakker med vaktmester, men ber også elevene finne
områder de kan sparke ball som ikke fører til at ballene havner på taket,

- Dårlig vakthold, ikke spredd nok, bare snakker sammen, navn på vesten
● Dette har vi fått tilbakemelding på før. Ledelsen følger med, det er tatt

opp med hele personalet, og dersom vaktene skal snakke sammen skal
de stå rygg-i-rygg slik at blikket er vendt mot skolegård/elevene.

3-2021/22 Gjennomgang av retningslinjene for SU. Vedlagt innkallelsen.



- Retningslinjene ble gjennomgått av Su-leder.

4-2021/22  Matpenger SFO – sak fra rektor
- SFO-leder informerer om 190,- kr for mat (100%). Den prisen har vært

den samme og han ser at det er vanskelig å balansere matbudsjettet.
Kan vi øke prisen? Andre skoler i stavanger kommune har 200 kr i
betaling pr. måned.

- Saken blir tatt opp på neste FAU møte, FAU-leder gir en tilbakemelding
og bestemmelsen blir tatt av SU så fort saken er tatt i FAU.

● Alle stemte for i SU, FAU avgjør om saken blir vedtatt.
5- 2021/22 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes til SU leder

Rektor:
- Refleksvest januar. Skolen har bestilt og mottatt 500 refleksbånd fra

Lyse. Leveres ut.
- Fau tar seg av premiering. 10.januar begynner det. FAU lage et skriv

som skolen kan legge ut på hjemmeside/ukeplan.
- Rektor legger ut referatet på hjemmesiden unde fanen FAU/SU

Med hilsen

Jon Garman Aarrestad
Leder SU Auglend skole

Referat:
Hege Wilhelmsen Kaada
rektor
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