
  

 

 
 

Referat FAU 
møte 
 

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:    14.04.2021         20.00-21:00  

Deltakere: FAU, fungerende rektor Rune Stangeland.  

Kopi til:  Inghild Andersen  

 
 
 

 
Sak nr.:  
  18. 20/21  Info fra stedfortredende rektor Rune Stangeland: 

 
17. mai. Foreløpig plan fra skoen: 

 
Vi markerer 17.mai 12.mai på Auglend skole. 

ꞏ         Hver klasse får ca 1000 kroner, til å markere dagen. Bruk klassens 
time til å planlegge hvordan klassens dag skal være. Det er viktig at 
barna får lov å komme med forslag til hvordan de vil feire dagen. 
ꞏ         Vi oppmuntrer til å pynte skolen mer enn noen gang, og tenker på 
pop up tog. Leker i skolegården. Trinnene har fått frist til 23.04.21 med å 
komme med tilbakemelding om hva de tenker. Skolen kan låne leker fra 
FAU 

 
Plaging på skolevei 
 

● Elevrådet har meldt at det har vært tilfeller med plaging på skoleveien. 
De elevene som har utført dette vil bli fulgt opp sammen med foreldre for 
å sikre en trygg skolevei.   

Rødt nivå 
 

 1-4 er på skolen. Klassene blir delt i 2 kohorter i ulike klasserom.  
 5-7. Vil ha en blanding av oppmøte på skole, hjemmeskole og ute-

skole. Elevene møtes en gang per dag selv om de har hjemmeskole 
for å sikre at noen elever ikke sitter inne hele dagen. Sårbare elever 
har ekstra oppfølgning.  

 SFO – tilbudet blir noe redusert.  
 Starttidspunkt på skolen er spredt fra 0815 til 0845.  
 Foreløpig er det rødt nivå til fredag 30/04.  
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19.   20/21  Årshjulet. Hva må gjøres før sommeren? Valg av nye Fau representanter? 
 
Tema kveld: 
Mulig å ha digitalt møte. Ensomhet og gaming kan være aktuelt tema.  
Psykososial gruppe følger opp om mulige foredragsholdere. Det er også mulig å 
sende ut opptak av forelesninger.  
 
Vårmarsj utgår.  
FAU representanter velges etter skolestart.   

20.  20/21  Info fra Fau - styret:  
Fau lagrer på eget område på Google disken til Auglend skole. 
Fau har fått fire bøker om å være foreldrekontakt, ansvar og oppgaver, som kan 
lånes og leses. 
     
 

21. 20/ 21  Evt. Trivselreglement ble gjennomgått. Det var et spørsmål knyttet til hvorfor 
det ikke er anbefalt å sykle. John Garman tar spørsmål videre til SU. 
 
 

  

  

 
 

 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU sekretær 


