
  
 

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: FAU 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid:  07 November 19:30 – 21:00 

Deltakere: FAU. Rektor var ikke tilstede på grunn av studiereise.  
Kopi til:  

 
 
 
Sak nr.:  
07 18/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat ble godkjent 
08 18/19  Informasjon fra rektor 

Rektor var ikke tilstede pga studiereise med skolen.  
FAU leder informerte om følgende saker: 
-Foreldreundersøkelse blir sendt ut og det oppfordres til å svare på denne. 
-Auglend er valgt ut som en skole som får nasjonalt tilsyn på paragraf 9a.  Tilsynet 
foregår november 2018.  
 
- Skolen ønsker tilbakemelding når organisering til bolle og kakao dag er ok mandag 
3.desember. Ønsker denne informasjon per trinn.  
 
Aksjon:  
Klassekontakt må gi beskjed til Inghild når organisering av boller er ok. Send kort mail til 
inghild.andersen@stavanger.kommune.no 
Trenger ikke å oppgi navn eller videre detaljer. En ønsker samlet tilbakemelding per 
trinn. Klassekontakter må koordinere på tvers og gi en samlet tilbakemelding for trinnet. 
Tips: Opprett egen Facebook gruppe for klassekontakter på trinnet. Noen trinn har dette 
for å koordinere aktiviteter. 
 

09 18/19  Informasjon fra gruppene 
Trafikk-gruppe: Skriv på refleksvest konkurranse er delt ut. Posthylle til FAU på skolen 
er etablert.  
Arrangement gruppe: Nye medlemmer fra sist. - Inger Knudsen, Mette Tveit,  
Jacmaris Alvarez Uzcategui  
 
Ute-gruppe:  Nye medlemmer fra sist - Hile Håvardstein, Live Gjerpe. FAU leder 
undersøker hvem som var i denne gruppen i fjor.   
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Sak nr.:  
10 18/19  Møteplan 2018/19 –  

Forslag til møteplan 
2018/19 

05 desember 
09 januar 
06 februar 
06 mars 
03 april 
08 mai 
05 juni 

 

11 18/19  Registrering av FAU Brønnøysundregistrene – les vedlegg i forkant av møtet 
Planlegger Stifteslemøte for registrering i Brønnøysundregisteret i  FAU møte 9 januar.  
Forslag til vedtekter og annet praktisk blir punkt på neste FAU møte.  Joakim Emne Haug tar 
ansvar for dette.  

12 18/19  Vårmarsj 
Dato for vårmarsj 29. april 2018 

13 18/19  Eventuelt 
Det kom innspill fra FAU at spisepause på 15 minutter er for kort. FAU leder tar 
innspillet videre til rektor.  
 

 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
Øystein Klokk 
FAU sekretær 


