
  

 

 

Referat 
 

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: Digitalt  

Dato:             20:00 -21:00  

Deltakere: FAU, rektor  

Kopi til:  Inghild Andersen  

 
 
 

 
Sak nr.:  

21.  20/21 Informasjon fra Siri Fjelland Eriksen (Siri deler oppgaver med Rune som 
konstituert rektor)  

- Hege jobber 50% nå og vil trappe opp til 100% etter sommerferien.  
- Skolen har ansatt 2 nye lærere og 2 lærere i vikariat (deltid). Samtid 

er det avgang med pensjon. 
- Det er 73 nye førsteklassinger, fordelt på 3 klasser (A = 25, B = 23 C 

= 25 elever). 3 elever starter på hørsel og disse vil ha noe 
undervisning med B klassen som har 23 elever. Det er en del elever 
som har ønsket seg til Auglend i forbindelse med fritt skolevalg, noe 
som tyder på at Auglend er en populær skole. 

 
 

22.   20/21 Informasjon fra SU- møte, ved SU- leder Jon Garman. 
 

- Trivsel reglement er godkjent. Forslaget til trivsel reglement er 
vedlagt (vedlegg A) med kommentarene fra elever og lærere i rødt.  

- Svar på spørsmål fra FAU på hvorfor det ikke er anbefalt å sykle: 
o Lite plass til sykler på skolen. 
o Det er opp til foreldrene å vurdere om det trygt for barnet å 

sykle 
- Tilbakemelding til kommunene omkring mulig flytting av hørsel på 

ungdomstrinn til Ullandhaug: Skolen og flertallet i foreldregruppen 
ønsker at ungdomstrinnet fortsetter på Auglend.  

 
23.  20/21  FAU regnskap. 

 
Ved års-skifte var det 43 000 NOK på konto. FAU kan dele ut støtte til 7.klasse 
avslutning selv om Vårmarsj ikke har blitt arrangert.  
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24.  20/ 21  Eventuelt. 
 

- Møteplan for neste år: Bør begynne med års hjulet i første møte for å 
klargjøre kommende aktiviteter. FAU representanter blir valgt til 
høsten.  

- Ute/innemiljø gruppen jobber med forlag til forbedret innemiljø. 
- Årsmøte i Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger 27. mai 2021 kl 

19:00. Digitalt møte der alle som har barn i grunnskolen kan delta 
via TEAMS. Se vedlegg B for invitasjon. 
Tema:  
Chromebook som verktøy i Stavangerskolen. Håvard Østhus, 
rådgiver Oppvekst og Utdanning 

 
Foreldre er viktige for Stavangerskolen. Eirik Faret Sakariassen, 
leder Utvalg Oppvekst og Utdanning 
 
Lenke til møte: Klikk her for å bli med på møtet 

 
 

  

 
 

 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU sekretær 
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Vedegg A
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Vedlegg B:  

 


