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: Møterom ved personalrommet
Møtetid: 12.12.18 kl. 14.30
Deltakere:.Tore Rønneberg (ped.pers), Heidi Tørnes (ped.pers), Hege Wilhelmsen Kaada (rektor),
Rune Bratthammer (andre ansatte/SFO-leder) Terese M. Gilje (FAU-leder), Herman Øxnevad og
Liva Figved (elevrådsrepresentanter)
FR: Torfinn Ingeborgrud (kommunerepresentant), Ingrid Prante (FAU)
Kopi til:

Sak nr.:
01 18/19
Første DS etter ny rektor, Hege W. Kaada, begynte på Auglend skole. Satte standarden
på hvordan møtene skal være i fremtiden. Elevrådet starter med sine saker, fortsetter
med sakene elevene skal være med på så får de gå. Rektor skriver referater fra møtene
og møtet ledes av FAU-leder, Terese M. Gilje. Tidspunkt for neste DS-møte står nederst
i referatet.
Faste punkter i DS:
• Godkjenning av referat
• Info/saker fra elevrådet, skolen, FAU
• Saker som skal vedtas
Saker meldes inn til FAU-leder, Terese M. Gilje.
02 18/19

Informasjon fra rektor:
-Auglend får nasjonalt tilsyn på paragraf 9a. Tilsynet foregår høsten 2018.
Fylkesmannen har intervjuet rektor, ansatte ved skolen, elever og foresatte. De har også
bedt om innsyn i aktivitetsplaner, handlingsplaner mm. Skolen har siden ny rektor ble
ansatt jobbet med rutiner for hvordan vi skal håndtere retten til et trygt og godt
skolemiljø. Det blir laget en foreløpig tilsynsrapport som Stavanger kommune kan gi
tilbakemelding på innen 10. januar 2019. Noe usikkert når rapporten blir ferdigstilt.
-SMU er feil sammensatt. Dette må vi få på plass. Det skal være en kommunalt ansatt
som ikke hører til skolen i skolemiljøutvalget. Samt en foreldrerepresentant fra FAU.
Denne personen fikk vi på plass første FAU-møte med ny rektor. (Rektor har fått
beskjed om at det ikke trenger være en politisk representant, men at det kan være det).

Sak nr.:
03 18/19

04 18/19

Informasjon fra FAU:
-FAU har delt seg inn i ulike grupper. Trafikk-, arrangement-, ute-, miljøgruppe.
-FAU skal registrere seg som forening i Brønnøysundregisteret. De vil da få mulighet til
å opprette konto og søke på midler.
-FAU arbeider for å undersøke hvordan vi ligger an med hensyn til skolegården og
bedring av den.
Til neste gang:
Vedta skolerute
Evaluering/innspill på sosial handlingsplan §9a
Oppdatering nasjonalt tilsyn

Neste DS-møte:
23.01.19 kl. 14.30-15.30
11.02.19 kl. 14.30-15.30

Med hilsen
Hege Wilhelmsen Kaada
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