
  

 

 

 

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: 23.01.19 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.:  

05 18/19 

 

Referat godkjent 
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Sak nr.:  

06 18/19 Informasjon fra elevrådet:  

Informerer om at de jobber med miljøet i hver enkelt klasse. De skal trekke frem det 

positive i klassene. 

 

De har også skrevet brev til Stavanger kommune om hva de syns om skolegården vår. 

Laget en tegning av «drømmeskolegården. 

 

Informasjon fra FAU: 

Fau-leder sier noe om at vi også jobber med skolegården i FAU. At det er satt av 

300 000 til prosjektering og 1,9 mill. til gjennomføring i 2020. 

Kommunen har sagt at rektor vil bli kontaktet når det er vår tur for oppgradering. Rektor 

vil da samarbeide med elevrådet og FAU i prosessen.  

 

Neste FAU-møte er et stiftelsesmøte. 

 

Informasjon fra skolen: 

Skolen venter på ferdigstilt tilsynsrapport §9A. Rektor informerer om at den foreløpige 

tilsynsrapporten viser at skolen har gjort mye bra med hensyn til §9a, aktivitetsplikten. 

Vi får noen pålegg med hensyn til sammensetning i SMU. Skolen avventer riktig 

sammensetning til tilsynsrapporten er klar da det er noe uklart hvem som kan delta som 

«ansatt i kommunen».  

 

Etter nyttår har det vært arbeidsfolk på skolen. De bedrer lyd og lysforhold i 

paviljongene. Det foregår også arbeid ute på bygningen.  

 

Skolen har jentelag i håndball. I år klarte vi ikke stille med guttelag, men håper at vi kan 

stille med guttelag til neste år.  

 

Som før blir det også svømmestevne. Svømmetimene blir brukt til uttak. 

 

Skolen har ansatt ny SFO-leder. Rune Bratthammer blir ansatt i 100% fast stilling f.o.m 

1.april. 

 

07 18/19  Skoleruten for 2019/2020 vedtatt. 

 

Skoleruten har vært tatt opp i medbestemmelse, i klubben, i ledergruppen, i FAU og i 

dag vedtatt i DS. 

 

Planleggingsdager skole:  

12,13,14 august 2019 

15. november 2019 

3. januar 2020 

2. juni 2020 

NB! 14.04.2020 vanlig skoledag 

 

Planleggingsdager SFO: 

14. august, 15. november, 2. januar, 2. juni.  

Den siste planleggingsdagen legges til to kvelder og trenger derfor ikke skrives i 

skoleruten. 
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Sak nr.:  

08 18/19  Evaluering handlingsplan §9a: 

 

FAU har fått i oppdrag å gi innspill på eventuelle endinger av handlingsplanen på neste 

FAU-møte 06.02.19.  

Elevrådet gir sine innspill til Ann Helen Mikkelsen, leder av elevråd. 

Personalet gir sine innspill i tirsdagstid til rektor. 

 

Neste DS 11.02.19 endrer vi planen og vedtar ferdigstilt handlingsplan §9a. 

09 18/19 Vi har ikke fått ferdigstilt tilsynsrapport og venter derfor med den. 

10 18/19 Eventuelt: 

Vi diskuterer delplikten «gripe inn» i §9a. Det er et økende problem med vold i skolen. 

Også mot ansatte.  

De ansatte har behov for klare retningslinjer for hvordan håndtere voldelige elever.  

 

Rektor har fått kontaktperson som kan gi skolen kompetanse på forebyggende arbeid, 

samt kurs i situasjoner som krever inngrep for å sørge for at alle elever og ansatte har 

det trygt og godt. Rektor må løfte saken til Stavanger kommune og fylkesmannen.  

 

Skolen ønsker at FAU arrangerer foreldremøte på kveldstid som blant annet kan 

omhandle nettvett. Aktuell foredragsholder: Pål Nedrebø, tidligere politi med 

spesialkompetanse på nettbruk blant barn og unge.  

  

 

 

 

Neste DS-møte:  

11.02.19 kl. 14.30-15.30 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hege Wilhelmsen Kaada 

 

 

 

 


