
  

 

 

 

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:onsdag 03.02.1 kl 15.00-16.30.  

 

Deltakere: Roger Mikkelsen (leder/FAU) og Rasmus 

Høyer (FAU/FAU-leder) Torfinn Ingeborgrud, 

(komunerepr) 

Tore Rønneberg, (ped.pers/VO), Rune Bratthammer 

(andre ansatte/SFO- nestleder),  

Kirsti Natvik (rektor/sekretær),  

Frafall: Nina Uthaug (ped.pers (ATV), 

elevrådsrepresentanter 

 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår, 

avd.ledere og elevrådskontakt 

 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  15.02.2016 

 

Sak nr.:  

01/16 Møtereferat fra 25. november 2015. 

Vedtak: Referat ble godkjent. 

02/16 Konstituering av driftsstyret.  

Kommunerepresentant Torfinn Ingeborgrud (MDG) overtar etter Eli Aga (H). Kjetil 

Endresen (MDG) er vara. 

Øvrige medlemmer (Se deltaker-liste) fortsetter og navn på vara for personalets 

medlemmer presenteres. 

 

Vedtak: Det nye driftsstyret  ble godkjent. 

03/16 Nytt fra elevråd: 

Vedtak: Ingen saker, representantene ikke til stede. 

04/16 Nytt fra/til FAU: 

 Arbeider med å organisere trafikkvakt-ordning før skoletid. 

 FAU blir oppfordret av driftsstyret til å drøfte elevrådets forslag om å 

anskaffe skolegensere i lys av gratisprinsippet. Egenbetaling skal generelt 

unngås. 

 Foreldre reagerer på temperaturen i svømmebassenget. Er den riktig? Veldig 

kaldt i vannet. Rektor undersøker saken med ansvarshavende. 
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Sak nr.:  

 Noen klassekontakter har vært usikre på hva de kan arrangere på klassenivå 

vs trinn. I utgangspunktet samarbeider klassekontaktene på det enkelte trinn 

om sosiale aktiviteter for elevene for å unngå store forskjeller mellom 

klassene. Man kan unntaksvis og i forståelse med de andre klassekontaktene 

på trinnet arrangere noe for den enkelte klasse når målet er å styrke og 

forbedre det sosiale klimaet innad i den enkelte klasse. 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering og oppfølging. 

05/16 Nytt fra kommunens representant 

 Sitter i KMU og i Formannskapet. Er både kommune- og fylkespolitiker. 

 Tidligere aktiv foreldrerepresentant på Våland skole. 

 Engasjert i flere samfunnssaker, bl. a sykkelsatsing og 

trafikksikkerhetssaker. Håper å kunne være en god medspiller inn i skolens 

arbeid. 

Vedtak: Informasjon til orientering. 

06/16 Nytt fra personalet v/ repr. for de ansatte 

Vedtak: Ingen spesielle saker å nevne.  

07/16 Gjennomgang av undersøkelser og kartlegginger: 

 Resultater på nasjonale prøver høst 2015 

 Resultater på foreldreundersøkelsen 3.,6.og 9.trinn 

 Resultater på elevundersøkelsen 6.,7. og u-trinn 

 

Nasjonale prøver 

http://www.minskole.no/auglend/Underside/12071 

 

Som man ser av snittet dette året, ligger vi under Stavanger-gjennomsnittet i lesing og 

regning, men på nivå med Stavanger i engelsk. Vi må være varsomme med å sammenligne 

elevkull. Resultatene gir aldri det hele og fulle bildet. Vi har fulgt opp resultatene med 

lærerne, informert resten av personalet og prøvene brukes som pekepinn i arbeidet på 

trinnet videre. Viser ellers til tekst og grafer. 

Foreldreundersøkelsen  

http://www.minskole.no/auglend/Underside/5886 

 

Årets resultater er jevnt over gode, men svarprosenten er altfor lav. Utfordringen med lav 

svarprosent har kommet etter at undersøkelsen skulle gjennomføres digitalt. Vi sendte ut 

en påminnelse pr sms denne gangen, men kanskje denne burde gått ut før. Hvordan gjøre 

det attraktivt å svare, uten at det oppleves som «mas»? De foreldre som bryr seg om barnas 

skolegang, bør ha alle gode grunner til å svare. Vi har ikke lagt inn absolutt alle indikatorer. 

Dette ser man lenger ut i undersøkelsen. 

På tross av få besvarelser, bes det om å legge merke til to områder: 

 

Mobbing: Fravær av mobbing kan nå en toppscore på 5. I år har vi 3,8. Snittet for Stavanger 

er 4. Som man ser er det f.eks 10 foreldre av de som har svart som ikke vet om skolen følger 

opp mobbing. Det er beklagelig. Kanskje skolen bør informere nærmere om dette arbeidet, 

for her gjøres svært grundig arbeid. 

Arbeidsro: Hvordan definerer vi god arbeidsro? Elevene får spørsmål om det samme på 

elevundersøkelsen. Er det når det er musestille i klasserommet? Får man gjort mer da? 

http://www.minskole.no/auglend/Underside/12071
http://www.minskole.no/auglend/Underside/5886
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Sak nr.:  

Interessant tema som vi har vært drøftet mye i kollegiet. Tendensen er at dette er en 

indikator elevene over flere år har scoret lavere på enn på andre indikatorer. Viktigheten av 

å på forhånd ha drøftet med elevene hva som kjennetegner god arbeidsro har vært drøftet. 

Temaet arbeidsro er interessant å ta en runde på hjemme også.  

 

Skolens konklusjon er at foresattes tilbakemeldinger er bra, men vi må få flere foreldre til å 

svare slik at vi får et enda mer realistisk bilde av hva foreldrene mener. 

 
 
Elevundersøkelsen 2015 

Undersøkelsen gjennomføres hvert år på 7.trinn og 9.trinn. Dette året vedtok vi at vi å 

gjennomføre undersøkelsen også på hele u-trinnet samt 6.trinn. På 6.trinn får 

elevene/lærerne mulighet for å sammenligne seg selv året etter. Dvs resultatene i år kan 

lettere følges opp og eventuelle tiltak kan måles når de skal svare på samme undersøkelse 

året etter. Vi er jevnt over fornøyd med resultatene. Trykk på følgende lenke: 

 

http://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/446-a5132975-cc2c-4385-8abe-

51aed658a3c1.pdf 

 

Samlet sett ligger vi over Stavanger-gjennomsnittet på de fleste punkt. Noe under på et 

fåtall. Små forskjeller er det mellom trinnene. 

 

Når det gjelder fravær av mobbing, skal vi være ambisiøse. Totalt fravær av mobbing hadde 

gitt oss en score på 5. Med en score på 4,75 opplever de fleste elevene et mobbefritt miljø, 

men det er et lite mindretall som opplever mobbing. Dette følger vi opp med elevene.  
 

Vedtak: Informasjon ble gjennomgått, drøftet og tatt til orientering 

8/16 HMS 

HMS-rapport 2015 

 

Vedtak: Gjennomgang utsatt til neste møte grunnet knapphet på tid. 

9/16 Budsjettkontroll 

o Årsregnskap 2015: Ikke helt ferdigstilt.  

o Budsjett 2016 ble kort kommentert og gjennomgått.  

Vedtak: Årsregnskapet for 2015 og regnskap pr d.d  vil bli gjennomgått på neste 

møte. 

 

10/16 Eventuelt 

 Ingen saker 

Neste møte: onsdag 6.april kl 1500-1630. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kirsti Natvik 

Rektor/sekretær 

http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/446-a5132975-cc2c-4385-8abe-51aed658a3c1.pdf
http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/446-a5132975-cc2c-4385-8abe-51aed658a3c1.pdf

