
  

 

 

 

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 25.11.15 kl 15.00-16.30.  

Til stede: Roger Mikkelsen og Rasmus Høyer (FAU) 

Tore Rønneberg, (ped.pers/VO), Rune 

Bratthammer(andre ansatte/SFO- nestleder), 

elevrådsrepresentanter, Kirsti Natvik 

(rektor/sekretær),  

Forfall: Eli Aga, (komunerepr), Nina Uthaug 

(ped.pers/ATV) 

 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår, 

avd.ledere og elevrådskontakt 

 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  25.11.2015 

 

Sak nr.:  

44/15 Godkjenning av referat og møteinnkalling. 

Vedtak: Innkalling og referat ble godkjent. 

45/15 Nytt fra elevråd  

 Elevrådet er fornøyd med gjennomført Syria-aksjon. Er spent på hva 

sluttsummen på innsamlingen blir.  

 

I skrivende stund: Kr 18300,- kom inn i kontanter som blir overført til felles 

Syriakonto. I tillegg vet vi at mange foreldre har overført penger direkte. 

 

 Elevrådet har snakket om at det hadde vært kjekt med en ny skolegenser. 

Blir dette aktuelt, ønsker de å arrangere tegnekonkurranse for motiv mm.  

 

Vedtak: Angående skolegenser: Driftsstyret drøftet viktigheten av å overholde 

Gratisprinsippet, og ønsker saken drøftet på neste FAU-møte. Elevrådet avventer 

videre arbeid til FAU har tatt stilling til saken. 

 

46/15 Nytt fra FAU 

 Ingen nye saker å ta videre fra sist FAU- møte. 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering. 
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Sak nr.:  

47/15 Nytt fra kommunens representant 

Ikke til stede. Rektor skal undersøke om Eli Aga fortsetter som kommunes 

representant. Det er en del endringer ettersom nytt bystyre er etablert. 

Vedtak: Informasjon ble tatt til orientering. 

48/15 Nytt fra personalet v/ representantene for de ansatte 

 Tore informerte om nyttig planleggingsdag 18.11 der tema 1.del av dagen 

var lesing, læring og vurdering. 2.del dreide seg mer konkret om Vurdering 

for læring og ukeplaner. Hvem er ukeplanen for? Hvor tydelige er målene, 

hvor hensiktsmessig er det å ha med gradert måloppnåelse på selve planen. 

Læringsfremmende? Hvordan er sammenhengen mellom ukeplanmålene og 

kompetansemålene i K06? VFL-gruppen jobber videre med en felles mal for 

ukeplan basert på innspill fra lærerne. Det er også viktig å få med FAU sine 

innspill i dette arbeidet. Ny mal vil presenteres på et FAU-møte etter jul. 

 

Vedtak: Informasjon ble tatt til orientering og innspill fra DS tas med i  videre 

arbeid. 

 

49/15 Nytt fra rektor  

 Status «God, bedre, best» ble behandlet og vedtatt i bystyret 23.11. 

 Informasjon om HØP 2016 og konsekvenser for skolene. Innsparingsplanen 

fra HØP 2015 videreføres og skolene må være innstilt på ytterligere 

innsparinger.  

 Aktiviteter oktober/november 2015. 

o Vellykket aksjon i forbindelse med TV-aksjonen og bevaring av 

regnskogen med «Jogg for regnskogen.» gjennomført. 

o Viktig med fokus på sosialt fellesskap og trivsel. Zerosamlingene er 

flotte tiltak og gledespredende  

o Leseuker vel gjennomført. Komiteen la føringer for arbeidet og 

trinnene tilpasset opplegget på en måte som passet for det enkelte 

trinnet. 

o Årets samarbeidsprosjekt med 3.trinn og Kulturskolen går av 

stabelen 26.11. 

 Oppskriften på vellykkede samlinger og aktiviteter utenom den vanlige 

undervisningen er gode lærere som tilrettelegger og godt komite-arbeid. 

 Kompetanseheving innen bruk av Smartboard for pedagogisk personale høst 

2015 pågår nå. Veldig gode tilbakemeldinger fra lærerne etter første 

kursdag. 2 kursdager gjenstår. (Ressursprioritering jfr. Ståstedsanalysen 

2015) 

 VFL og ukeplanarbeid (Ressursprioritering jfr Ståstedsanalysen) (Orientert 

om av Tore) 

 Status NP og elev- og foreldreundersøkelse 2015: 

NP er gjennomført. Resultatene gjennomgås på neste DS-møte. Elev og 

foreldreundersøkelsen pågår. Driftsstyret håper foreldredeltakelse er høyere 

enn i fjor, og skolen/DS/FAU må se på mulige tiltak for større deltakelse 

dersom svarprosenten blir lav. Foreldrenes svar er viktige for å kunne 

videreutvikle skolen på en god måte. 

 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering og innspill fra driftsstyret tas videre. 
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50/15 Forslag til skolerute 2016-17 

 

Vedtak: Forslag til skolerute  ble vedtatt og legges ut på skolens hjemmeside. 

51/15 HMS 

Beredskapsplan 2015-16 

Skolens HMS-gruppe har utarbeidet nytt utkast til beredskapsplan. Nye tiltakskort er 

laget. Skrivebords-øvelse vedr «Barn som forsvinner» gjennomført. ROS-analyse 

vedr «Skarpe situasjoner» gjennomgått i SFO og på trinnmøter. Tiltakskortene for 

«Skarpe situasjoner» justeres og tilpasses vår skole. Utkastet til beredskapsplan ble 

kort presentert for Driftsstyret.  

 

Vedtak: Informasjon om arbeidet ble tatt til orientering. Beredskapsplanen 

gjennomgås i sin helhet når skolens personale har drøftet og vedtatt planen.  

 

52/15 Budsjettkontroll 

o Regnskap presentert. 

o Skolen har utestående tolkerefusjoner for august til og med desember. 

o Skolen styrer mot balanse. 

Vedtak: Informasjon ble tatt orientering. 

 

53/15 Eventuelt 

o Tore og Nina må velge varamenn til driftsstyret. 

Vedtak: Gjøres snarest mulig. 

Vedlegg til referat pr 

01.12.15: 

Rektor har blitt orientert om at 

Auglend skole har fått 

følgende politiske 

representanter for neste 

periode: 

 

 

 

 

 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) 

 Kjetil Endresen (MDG) 

 

Med hilsen 

 

 

Kirsti Natvik 

Rektor/sekretær 

 

 


