
Møtereferat trrsaa 22. januar 2019

Sted Aurvoll Skole Ordstyrer: Jenny Mosveen

Deltakere: Lars Høglien, Bente Kråbøl, Marianne Pynten, Jon Henning Prestegarden. 

Edel Marit Teige og Rita Stenumgard

Ikke tlstede: Anita Kristensen

Sak

1. Goskjennina av referat oa oppfølaina av punkter fra forriae møte.

Vedtatt.

2. Rektorr hjørne:

 Skolehverdagen: Bra oppstart etter  uleferien. God stemning i klassene

ifølge elevrådet, som har hatt møte med rektor. De har mange ønsker 

om for eksempel mer undervisning på tvers av klassetrinn, isbane, osv.

 Litt mer ufordringer i en klasse som påvirker undervisningen, men 

foreldrene er informert pr brev og ekstra ressurser er satt inn og tltak 

er iverksatt. 

 Ble et armbrudd på en gutt i SSO tda, pga aking, men alt går bra.

 Uteområde; Elevrådet ønsker skøytebane, så Jenny kontakter 

brannvesenet og hører om de kan komme fredag 25.  anuar å legge is.

 Sør  ul fkk uteområdet nye hvite led lys ute. Det er blitt lagt nytt 

gulvbelegg på SSO, garderobe 1.trinn, og et arbeidsrom i gamlebygget.

 Økonomi: Resultatet for 2018 ser ut tl å bli ca. 350 000 i minus. 

Skyldes hovedsakelig en feilbuds ettering på IKT. 

Rektor har fått god h elp av økonomis ef og ledelsen i kommunen tl å 

få oversikt og opplæring under det første buds ettåret.

 Det  obbes med å forberede bemanning tl neste skoleår. Ulike 

ufordringer er drøftet, og det forberedes nå så tdlig som mulig for å 

sikre en god oppstart for alle elevene.

 Eventuelt: Foreldrene er ikke fornøyde med bildene som blir tat ved 

skolen. Anita innhenter tlbud fra 2-3 andre fotografer. Siden Anita ikke

var tlstede, blir saken videreført tl neste møte. 

Men Til høsten blir det fortsatt Sotooorden som tar bildene i uke 

35/36. Lars innhenter opplysninger om hva det vil koste å sende ut 

kataloger tl alle elevene. SAU kan evnt. betale frakten. Lars vil også 

spørre etter antall bestllinger. Er ikke sikkert det er nødvendig med 

fotografering hvert år så vi kan innskrenke tl 1. og 7. trinn. Ønsker 

også at bildene blir tatt ute. 

3. Juletrefert: Sigrun Persson var tlstede og hadde en evaluering vedrørende 

 uletrefesten. Inngangsbilletten vil bli erstattet med loddsalg. Dette g øres for 

å se om det er fere som møter opp.  Jon hører om det er mulig å opprette 



vipps. Det gikk ca. 140 godteposer. Pengene for 2017 og 2018 er ikke blitt 

levert, så eksakt antall voksne er vanskelig å si.  Marianne purrer på disse. 

Sigrun skriver nytt vedlegg med endringer som skal g øres og leverer tl 

Marianne som er ansvarlig for arrangement.

4. Temakvels: Åse Kari og Åse (Solvang) har startet på arbeidet mellom skolene 

for å fnne tema og en felles temakveld. Temaet er llivsmestring» og lpsykisk 

helse». Rita har innhenta tlbud fra foredragsholder Tore Petterson. Pris er 

25 000 + reise. Soredraget er da på 1,5 tmer. Lars tar saken videre tl Åse Kari 

og Åse om dette kan være aktuelt. 

5. Trafikkrikkerhet: Lars har hatt møte med kommunen ved Therese 

Corneliussen og Torstein Hansen og de er positve tl at uteområdet ved 

skolen skal oppdateres. Det kreves en del forarbeid De ønsker at Lars og 

Birgitte ved Mos ordet Bhg. Skal kartlegge hvor det er mest trykk på trafkken 

og hvor det er farlig for elevene. Spm. er retta tl elevrådet. oeste møte i 

kommunen er i februar, Lars sender info tl SAU for evnt. synspunkter. 

6. Eventuelt: Bente k øper ny sele tl fana. Kr 1 350,-. Etter en evaluering av 

elevkvelden er det bestemt at antall foreldra skal ned. Var fere trinn som 

møtte med 3 stk. og det blir for mange. Jenny ordner med billigere brus tl 

neste kveld som er foreslått trsdag den 12 mars. Gikk i minus med 4-500 kr. 

Nerte møte:

5. marr kl. 18-20

Sekretær

Rita


