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:Driftsstyret v/Auglend skole
Møtested:Auglend skole, møterommet ved siden av
personalrommet
Møtedato/ -tid:Mandag 15.05.17 kl 15.30-17.00.
Deltakere: Tone Skartveit (Driftsstyre-leder) og
Torfinn Ingeborgrud, (komunerepr)
Tore Rønneberg, (ped.pers/VO), Nina Uthaug,
(ped.pers/ATV), Rune Bratthammer (andre
ansatte/SFO- nestleder),
Kirsti Natvik (rektor/sekretær),
Frafall: Rasmus Høyer (FAU-leder),
elevrådsrepresentanter fritatt fra dagens møte
Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår,
avd.ledere og elevrådskontakt
REFERANSE

JOURNALNR

DATO

22.05.2017

Sak nr.:
11/17

12/17

13/17

Godkjenning av innkalling og godkjenning av sist møtereferat fra mars 2017.
Vedtak: Innkalling ble godkjent. Referatet ble godkjent med en liten korrigering:
Torfinn Ingeborgrud sitter som representant i kommunalstyret for miljø og
utbygging.
Nytt fra elevråd:
Elevrådet trenger innspill fra elevene til saker som elevrådet skal jobbe med
kommende skoleår. Plan for dette legges på siste elevrådsmøte før sommeren.
Vedtak: Informasjon til orientering.
Nytt fra FAU:
Vårmarsj avviklet. Planlegging av 17.mai –arrangement i rute.
Informasjon og viktigheten av foreldreinvolvering via FAU må kommuniseres
tydelig til alle foreldrene på foreldremøtene til høsten. Klarere mål for hva FAU skal
arbeide med fremover er ønskelig.
Vedtak: Driftsstyret vil at FAU skal lage en plan med klare mål for arbeidet
fremover.

Sak nr.:
14/17

15/17

16/17
17/17

18/17

19/17

Nytt fra kommunens representant:
Informasjon om Levekårsløftet og Herlige Hillevåg. Vedr skolepolitikk og
gjennomslagskraft: All erfaring viser at aktive foreldre har stor påvirkning i ulike
saker som angår den enkelte skole.
Vedtak: Informasjon til orientering.
Nytt fra skolen:
 Personalkabal for neste skoleår er lagt. 3 lærere har fått innvilget
videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets «Kompetanse for
kvalitet»
 Besøksdag for nye 1.klassinger samt informasjonsmøte for foresatte ble
gjennomført onsdag 10.mai. Vi får 3 nye klasser til høsten.
 Informasjon om nye IT-verktøy (bl.a Google, Cromebooks) Stavangerskolen
går fullt og helt over på Google høsten 2017. Implementeringen er i gang.
Arbeidsgruppe jobber med dette. Cromebooks skal prioriteres som digitale
enheter for elevene. Skolen må vurdere hvilke(t) trinn som skal få
Cromebooks først. Skolen har et IT-budsjett på kr 180.000,- som skal brukes
til nødvendig vedlikehold av eksisterende maskiner og til investering av nye
digitale enheter, fortrinnsvis Cromebooks.
 Status vedlikehold og planer for bygget til høsten:
Lysarmatur i korridorer skiftes ut. Vinduer i samtlige bygg med unntak av
F-bygg skiftes ut. Arbeidet starter opp i skolens sommerferie og ferdigstilles
i begynnelsen av september.
 Resultatene fra foreldreundersøkelsen på SFO ble gjennomgått. Skolen
gleder seg over de gode tilbakemeldingene fra årets 2.trinns-foreldre som
har svart. Høy svardeltakelse, god score og en solid 3.plass blant
Stavangers SFOer gir oss god grunn til å være fornøyd. Stor honnør til
SFO-ledere og SFO-ansatte. Viser til informasjon på skolens nettside.
Vedtak: Informasjon til orientering
Driftsstyre-ordningen ble evaluert på utsendt skjema.
Vedtak: Driftsstyrets evaluering videresendes fagstab skole.
Budsjettkontroll
Økonomisituasjonen på Auglend er balansert og viser et lite mindre-forbruk pr dags
dato. Nødvendige innsparingstiltak høsten 2017 har hatt god effekt.
Vedtak: Informasjon til orientering.
Forslag til møteplan høst 2017:
Dato:
Klokkeslett:
Mandag 28.08
Kl 1530-1700
Mandag 16.10
Kl 1530-1700
Mandag 04.12
Kl 1530-1700
Vedtak: Møteplan vedtatt.
Eventuelt
Ingen saker.

Med hilsen
Kirsti Natvik
Rektor/sekretær
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