
  

 

 

 

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 06.11.17 kl 15.30-17.00.  

 

Deltakere: Tone Skartveit (DS-leder),  

Tore Rønneberg, (ped.pers/VO), Nina Uthaug, 

(ped.pers/ATV), Rune Bratthammer (andre 

ansatte/SFO- nestleder),Mariell Horve og Casper 

Bergjord Pihl (elevrådsrepresentanter),  

Kirsti Natvik (rektor/sekretær),  

Forfall: Rasmus Høyer, FAU og Torfinn Ingeborgrud 

(kommunerepr.) 

 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår, 

avd.ledere og elevrådskontakt 

 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  06.11.2017 

 

Sak nr.:  

28/17 Saksliste og sist møtereferat fra 02.10.17. 

Vedtak: Saksliste og referat ble godkjent. 

29/17 Nytt fra elevråd: 

Skolen deltar i nettverk om Digital dannelse. Elevrådet holder på med å kartlegge 

hvilke typer app-er elevene bruker på de ulike trinnene. Det er viktig for elevrådet at 

elevene på Auglend skole gjør seg kjent med hvilke apper som finnes, og hva man 

må være oppmerksomme på før man tar de i bruk, og hvilke apper man bør styre 

unna. Digital dannelse er noe alle må engasjere seg enda mer i, ikke minst foreldre. 

Viktig at FAU involveres i dette arbeidet. 

 

Vedtak: Informasjon tas til orientering og oppfølging. 

30/17 Nytt fra FAU: 

Ingen saker grunnet forfall. 

31/17 Nytt fra kommunens representant: 

På mail fra Torfinn som ikke kunne være til stede: 

«Orientering fra det politiske liv:  
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Sak nr.:  

Alle partiene er nå midt oppe i HØP arbeid, skolenes driftsbudsjett blir heftig diskutert. 

Dette er rett tidspunkt hvis noen skoler eller grupper ansatte eller foreldre skal kontakte 

politikere for å fortelle om egne utfordringer knyttet til budsjett. 

I saken om Tegnspråk som valgfag (MDG sin interpellasjon i bystyret 23.10) ble dette 

enstemmig vedtatt: 

"Rådmannen fremmer sak til oppvekststyret der fagstyret tar stilling til om interessen 

for tegnspråk som valgfag skal kartlegges og eventuelt etableres. "  
Det betyr at det blir opp til politikerne i Oppvekststyret å bestemme om en skal gå 

videre.» 
Vedtak: Informasjon tas til orientering. 

32/17 Nytt fra skolen: 

 Status arbeid med skolens sosiale handlingsplan: 

Arbeidet med å lage en plan for hvordan vi definerer begrepet sosial 

kompetanse og hvordan vi arbeider med utvikling av sosial kompetanse fra 

1.-10 trinn er i gang. Planen skal være forankret i Kunnskapsløftet og 

Stavangerskolens God bedre best sitt fokus område Medborgerskap og 

sosialt medansvar. Den skal også synliggjøre det fellesarbeidet som skolen 

legger ned for å øke trygghet og trivsel. Det følger også med å vurdere 

hvilke verktøy skolen skal bruke. Vi har allerede godt innarbeidede Zero-

mål og Zippy for de minste, ART og Repulse, men trenger å vedta hvilke 

program/verktøy vi skal fornye/ta i bruk på mellom- og u-trinn.  

 Nasjonale prøver, høsten 2017: 

Prøvene vel gjennomført. Rutinemessig også i år gjennomgår vi resultatene 

og analysere disse i ledergruppa og på 5.trinn (+u-trinn) først. Vi har en 

gjennomgang for hele personalet i begynnelsen av desember. Det er viktig at 

hele skolens personale deltar og får et eieforhold til dette. Gjennomgang i 

DS 4.desember. 

 Elevundersøkelsen 2017: 

Gjennomføres i uke 48 for 6., 7. og hele u-trinnet. Godt forarbeid (forståelse 

av begreper/påstander det skal tas stilling til) er viktig slik at elevene er 

rustet til å forstå hva det de svarer på best mulig. 

 Foreldreundersøkelsen 2017: 

Avholdes for foreldre på 3.,6., og 9.trinn. Vi forventer like godt engasjement 

og like god svarprosent som i fjor. Dess høyere svarprosent, dess mer reelt 

og representativt blir resultatet. Undersøkelsen gjennomføres digitalt innen 

01.12. 

 Arbeid med kap 9A og aktivitetsplaner (som erstatter enkeltvedtak). 

Gjennomgang av endringer i lovverket både på høstens foreldremøter, på 

forrige DS-møte og på  FAU-møte, men her en presisering: 

På tross av at vedtaksplikten er falt bort, så jobber skolen i praksis på samme 

vis: Grundige undersøkelser og kartlegging dersom vi blir kjent med forhold 

som oppleves ugreie. Viktig med skikkelig dokumentasjon på det arbeidet 

som gjøres og løpende evaluering. All oppfølging i en konkret sak skal 

synliggjøres i en aktivitetsplan. Foreldrene kan klage direkte til 

Fylkesmannen dersom ikke skolen ikke tar tak i henstilling eller ikke følger 

opp slik foresatte forventer/ønsker. 

For tiden har vi 3 9A-saker som skolen følger opp. 
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Sak nr.:  

 Vedtak: Informasjon til orientering. 

33/17 Høring- samordning av skoleruten 2018-19: 

 

Med utgangspunkt i veiledende skolerute har skolenes driftsstyrer tidligere år 

fastsatt skoleruten for den enkelte skole. 

Kommunalstyret for oppvekst har fattet vedtak om bedre samordning med 

barnehager. Driftsstyrets innspill er som følger: 

 

Dette gir den enkelte skole/driftsstyre et noe mindre handlingsrom, men samtidig er 

det forståelse for at det er behov for å samordne noe. Driftsstyret foreslår følgende 

innspill til høringsforslaget: 

1. Skolestart torsdag 16.08  

De siste årene har Auglend skole hatt god erfaring med skolestart torsdag 

fremfor påfølgende mandag. Vi kommer på denne måten raskere i gang med 

skoleåret samtidig med at elevene får en mykere og mer tilpasset  start. Særlig 

viktig for de aller minste elevene. Dette gir også skolen et bedre handlingsrom til 

å innplassere såkalte inneklemte skoledager som fridager og evt legge 

planleggingsdager til disse dagene. Tre planleggingsdager i august er ønskelig, 

hvorpå at SFO deltar på den første. 

2. Fredag 16.11 er ok som planleggingsdag. 

3. Planleggingsdag etter jul 02.01 er ok. 

4. For å kunne være best mulig forberedt og legge til rette for best mulig 

mottak av elevene etter ferien, så har SFO behov for en planleggingsdag i 

oppstarten, 1.august. Forslag om at SFO starter opp 2.august. 

5. Planleggingsdag 11.06 i stedet for 23.04 (etter påske) 

6. Fridag 31.05 i stedet for inneklemt skoledag.  

7. Planleggingsdager for SFO foreslås lagt til: 

  1.8, 13.8, 16.11, 11.6 +2 kvelder 
 

Vedtak: Resultatet av driftsstyrets høring ble som foreslått ovenfor og blir sendt til 

Oppvekst innen høringsfristen 15.11.17. 

34/17 Budsjettkontroll: 

Regnskapstall i forhold til budsjett pr dags dato presentert. Skolen har hatt et 

planlagt mindreforbruk. Skyldes i all hovedsak sparingstiltak pga redusert budsjett i 

2016. Regnskapstallene for august, september og oktober jevnes mer ut. Mindre-

forbruket er hovedsakelig knyttet til SFO og ATO.  

Rektor har avtalt økonomimøte med øk. rådgiver 11.12 for en grundigere 

gjennomgang og for å se på utvikling og prognoseen for 2018. 

 

Forslag til vedtak: Informasjon til orientering. 

35/17 Eventuelt 

Ingen saker 

Neste møte: Mandag 4.desember kl 1530-1700 
 

 

Kirsti Natvik 

Rektor/sekretær 
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