
  
 

Referat 
FAU møte 23.10.2019 
 

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 + klassekontakter  

Møtested: personalrommet  

Dato : 23.10.19 kl.19:30 – 21:00  

Deltakere: FAU, rektor, klassekontakter  

Kopi til:   
 

 
 

 
Sak nr.:  
 
01 19/20 

  
Presentasjon/ informasjon  v/ rektor 
Informasjon fra FAU leder og rektor om FAU, forventinger til klassekontakter, 
paragraf 9a Retten til et godt skolemiljø og læringsplan 
 
 

  Klassekontakter setter seg trinnvis for å planlegge,  
 møtet forsetter for FAU 
 

 
02 19/20 

  
Valg av: 
Nestleder Gaute Larsen-Holstad 
Sekretær: Øystein Klokk 
Kasserer: Elisabeth Søvik Hiller 
SMU: Asgeir Løge  vara Ilknur C. Kargin 
 
Informasjon om oppgavene til FAU ble gitt 
 

 
03 19/20 

  
Representant til driftstyre 
Jon GarmanAarrestad 
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Sak nr.:  
 
04 19/20 

  
Prosjekt skolegård 
 
Forslag til oppgradering er mottatt. 
Kommentarer fra FAU: 
 
Areal 1.  
Trampoliner – risiko for at disse blir ødelagt. Erfaring fra Madlamark skole og 
Vålanskogen. Må avklare om det er midler til vedlikehold. Kan trampoliner 
byttes med noe annet? 
 
Areal 2:  
Steiner under tre.. Skal de fjernes for tre-platting ? Disse fungerer bra som 
«balansesteiner» i dag.  
 
Andre forslag fra FAU:  
Bordtennis er tips fra Madlamark skole. Det er veldig populært. Bordene står 
under tak, Andre forslag:  zip-line, disser, beplanting med spiselige bær 

 
05 19/20 

  
Foreldreundersøkelse 
Stavanger kommune har valgt spørsmål til foreldreundersøkelse. Til neste år 
kan vurdere om det er spesifikke områder en ønsker å fokusere på. 

 
06 19/20 

  
Skolebøker v/Kristen Ottosen 
I noen fag er det få skolebøker og mange elever må dele bøkene. Mye bruk av 
ark/kopier som er vanskelig å holde styr på. Dette er spesielt et problem på 4. 
trinn.  
 
Svar fra rektor: 
Dette skyldes delvis at det ikke er samsvar mellom skolebøker og læringsmål 
En bok dekker ikke samtlige læringsmål. Kan gjøre unntak for elever med 
spesielle behov, samt se på rutiner. 
 
 

  
Eventuelt 
Neste møte 13/11/2019 – 19:30 

 
 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU Sekretær 
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Vedlegg:  FAU arbeidsområder 
 

 

 

 

 FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og 
ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 
godt. 

 FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til 
at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

FAU arbeidsområder 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker. 
 Samarbeide med elevrådet, driftsstyre, SMU, rektor og 

lærere. 
 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre. 
 Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, 

for eksempel ordensreglement, handlingsplaner mm. 

 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

 

 
 


