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 13.03.1 kl 15.30-17.00.
Deltakere: Tone Skartveit (leder), Rasmus Høyer
(FAU-leder) Torfinn Ingeborgrud (komunerepr),
Tore Rønneberg (ped.pers/VO), Nina Uthaug
(ped.pers/ATV), Mari Dalva Skaale og Natinael
Tesfazyon (elevrådsrepresentanter),
Kirsti Natvik (rektor/sekretær),
Frafall: Rune Bratthammer (andre ansatte/SFOnestleder)
Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår,
avd.ledere og elevrådskontakt
REFERANSE

JOURNALNR

DATO

31.03.2017

Sak nr.:
01/17
02/17

03/17
04/17

Godkjenning av sist møtereferat fra 09.november 2016.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Konstituering av driftsstyret:
Leder: Tone Skartveit, FAU
FAU-leder Rasmus Høyer
Kommunerepresentanter Torfinn Ingeborgrud (MDG) og Kjetil Endresen (MDG)
vara.
Øvrige medlemmer fra skolens personalet og elevrådsrepresentanter fortsetter. (Se
deltaker-liste). Vi mangler navn på vara for personalets medlemmer.
Vedtak: Det nye driftsstyret ble konstituert.
Nytt fra elevråd:
Vedtak: Ingen nye saker.
Nytt fra FAU:
Ingen nye saker. Trafikk-gruppa arbeider med sikkerheten til elevene. Har ikke satt i
gang nye tiltak.

Sak nr.:
Dugnadsarbeidet med å oppgradere skolegården har stoppet litt opp. Dette skyldes
dels utskifting av foreldre-representanter og manglende kontinuitet i arbeidet, dels
mangel på midler.

05/17

06/17

Vedtak: Informasjon til orientering.
Nytt fra kommunens representant:
 Informasjon av endringer i Stavanger på kommune-nivå. (Nye
Stavanger/kommune-sammenslåing, ledighet, nedgang i folketallsvekst)
 Informasjon om politikertorg og FAU sin mulighet til å fremme sine saker
der. Torfinn Ingeborgrud sitter i KMU (kommunalstyret for miljø og
utvikling) og kan bidra til å fremme skolens interesser.
Vedtak: Informasjon til orientering.
Undersøkelser og kartlegginger:
Følgende undersøkelser og kartlegginger ble gjennomgått:
 Resultater på nasjonale prøver høst 2016.
 Resultater på foreldreundersøkelsen.
 Resultater på elevundersøkelsen ble gjennomgått og drøftet.
Resultatene legges ut på skolens hjemmeside under fanen Våre planer og resultater.
http://www.minskole.no/auglend

07/17

Vedtak: Resultatene ble gjennomgått og tatt til orientering.
HMS
HMS-rapport for 2016 gjennomgått.
«Skarpe situasjoner» må følges opp enda tettere. Jobbes med på skoleeier-nivå.
ROS-analyser må kontinuerlig oppdateres. Tiltakskortene i skolens beredskapsplan
er veldig generelle, men kan ikke være for detaljerte. «Tenk om»-diskusjoner i
personalet/ på trinn er nyttige og øker den kollektive bevisstheten. Vi trenger flere
slike runder.
Tilstrekkelig og god mediehåndtering er svært viktig. Det er utarbeidet eget
tiltakskort for dette i forbindelse med alvorlige hendelser. Informasjonsavdelingen i
kommunen gir skolene råd når det er aktuelt og har utarbeidet gode retningslinjer.

08/17

Vedtak: Informasjon til orientering.
Smartklokker:
Skolen viste til uheldig bruk av smartklokker i skoletiden. Skolen ønsket derfor at
smartklokker likestilles med mobiltelefon bruk.
Driftsstyret ble informert om gjeldende praksis:
«Smartklokker skal oppbevares i sekken og skal ikke benyttes i skoletiden. Dette for
å sikre mot uheldig bruk. Det anbefales å la disse klokkene bli liggende hjemme.
Må de tas med, skal de ligge avskrudd i ranselen i skoletiden. Foresatte som
trenger kontakt med barna i løpet av skoledagen, bes kontakte skolen. Andre
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Sak nr.:
henteavtaler gjøres gjennom skole eller SFO via Kidsmonitor. Ta kontakt med
skoleledelsen dersom dere har spørsmål til dette.» (Fra hjemmesiden)

09/17

10/16

Vedtak: Gjeldende praksis ble vedtatt og innlemmes i skolens trivselsreglement.
Budsjettkontroll
o Årsresultat 2016:
Skolen fikk et strammere budsjett i 2016 sammenlignet med 2015. Dette medførte
merforbruk våren 2016 med betydelige innstramminger høsten 2016. Over 3 årsverk
er spart inn. Skolen klarte å ta inn merforbruket og hadde et positivt resultat pr
31.12.16 på kr 134 229,o Budsjett 2017:
Det samlede budsjettet for Auglend skole på kr 47.195.000,- fordeler seg
slik:

Vedtak: Informasjon ble tatt orientering.
Eventuelt
Ny møtedag og klokkeslett ble bestemt. Det gjenstår et møte til før sommerferien.
Vedtak: Framtidige driftsstyremøter på Auglend skole legges til mandager kl 15301700.

Neste møte: 15.mai kl 1530-1700
Med hilsen

Kirsti Natvik
Rektor/sekretær
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