
 

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: Driftsstyre 

Møtested: Rektors kontor 

Møtetid: 25.03.19 kl.14.30 

Deltakere:,Heidi Tørnes (ped.pers), Hege Wilhelmsen Kaada (rektor), Rune Bratthammer 

(SFO-leder), Therese M. Gilje (FAU-leder), Ingrid Prante (FAU), Herman Øxnevad (elev), 

Liva Figved (elev), Torfinn Ingeborgrud (politisk representant). 

FR: Tore Rønneberg (ped.pers) 

Kopi til:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak nr.:  

17 18/19  
Møtereferat godkjent. 
 

18 18/19 Saker fra FAU:  
FAU fikk gjennomgang av endelig tilsynsrapport. Skolen er svært fornøyd med 
arbeidet og vurderingen av aktivitetsplikten §9A.  
Slik skolen ser det er det små justeringer som skal til mht. regelbrudd. Dette er 
nå rettet opp og sendt til fylkesmannen. Venter på tilbakemelding på om skolen 
må gjøre større endringer for å oppfylle regelverkets krav. 
SMU var feil sammensatt og rektor har nå fått helsesøster som representant fra 
kommunen. 
Årshjul er på plass i alle rådsorganer. 
Skolens handlingsplan er evaluert og endret og vedtatt i DS, i tråd med 
regelverkets krav. 
 
Saker fra elevrådet: 
Elevrådet har gjennomført to elevrådsmøter siden forrige DS. I det første møte 
gjennomgikk de handlingsplanen §9A med endringene og godkjente den. De 
hadde også nettvett som fokus. DS-leder ønsker at elevrådet tar dette ut til 
klassene og påpeker påvirkningskraften elevene har med sitt verv. 
 
I det andre elevrådsmøte tok de opp hva de kan gjøre for å styrke trivselen i 
friminutt. Hvordan gymsalen kan benyttes mm. 
 
Forbedringspotensialer: 

• Elevrådet ønsker at ledelsen ved skolen sørger for at friminuttvaktene 
holdes, at de har gule vester på, og at vaktene unngår å klynge seg. 

• De påpeker at trappeoppgangen fra garderober til svømmehall ikke er 
god. Det ser skittent ut og det lukter vondt.  

 
Rektor: Skolen skal sørge for at personalet får tilbakemeldinger på vaktholdet 
og ledelsen forventer at alle ansatte forholder seg til gitte retningslinjer. 
 
Heidi Tørnes sier at trappeoppgangen til svømmehall er tatt opp flere ganger 
før. Rektor skal sjekke opp historikk og se hva skolen kan gjøre for endringer. 
Tar med dette til neste DS og får hjelp av politisk representant for å løfte saken 
dersom skolen ikke får gjennomslag hos drift. 
 
Saker fra skolen: 
Skolen er i gang med forebyggende arbeid rundt uønsket atferd/voldelige 
elever. Det gjennomføres to TAM-kurs (uke 13 og uke 14) hvor alle ansatte får 
presenter teori samt trening i disse situasjonene. Damien Celetto, ansatt i 
Stavanger kommune, gjennomfører det forebyggende kurset og treningen. 
 
Veien videre: Skolen arbeider med å sette god praksis i system. Rutiner 
bearbeides og etableres. Fokusområdet fremover vil være læringsledelse. 
Hvordan vi på Auglend skole sørger for trygge, gode og forutsigbare rammer for 
å øke læringstrykket. Skolens ledelse er i dialog med Lenden skole og 
ressurssenter og søker bredt for å lykkes i det videre utviklingsarbeidet. 
 
 



Sak nr.:  

19 18/19  
Rektor tok en kortversjon av endelig tilsynsrapport. Skolen er fornøyd med gode 
tilbakemeldinger på aktivitetsplikt §9A. Når det gjelder skolens forsvarlige 
system har skolen nå rettet opp regelverksbrudd og venter på tilbakemelding fra 
fylkesmannen på endringene som er gjort.  

20 18/19  
Det er en sunn økonomi ved Auglend skole. Vi tok med oss ca 3% fra forrige 
budsjettår. Dette kommer godt med når skolen nå får reduserte lønnsrammer. 
FAU og DS får presentert budsjettet og har rett til å påvirke driftsbudsjettet. 
Avdelingsleder Mette M. Eide er med på denne gjennomgangen med FAU/DS.   

21 18/19  
FAU har ønsket nye rutiner på varling ved elevers fravær. Rektor tar saken 
videre til personalet, får innspill og tar det tilbake til FAU/DS. 
Forslag: Foresatte sender mail til kontaktlærer ved elevers fravær 1. dag. 
Dersom elever ikke møter opp på skolen og kontaktlærer ikke har mottatt mail 
skal kontaktlærer i løpet av dagen sende mail til foresatte om at eleven ikke har 
deltatt i undervisningen. 
 

22 18/19  
Til neste gang: 
-Status trappeoppgang til svømmehall 
-Rutiner ved elevfravær 

 
 
 

Møtedatoer:  

Dato:  

6. mai 

3.juni 

 

kl. 14.30-15.30 

 

Med hilsen 

 

Hege Wilhelmsen Kaada 

 


