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STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes Læringssenter 
 

Saksfremlegg 
 

 

   DATO 

   08.09.2009 

Sak 28/09: 
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGORDEN 
 
Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

 

Innkalling 
 

 

Gruppe: Styre for Johannes Læringssenter 

Møtested: Johannes Læringssenter – møterom 105 

Møtedato/ -tid: Tirsdag 15. september 2009 - kl 1215 

Deltakere: Mona Kopperstad, Eli Gundersen, Kjersti Lothe Dahl, Margrethe Kaarvaag, Hege E. Nordbøe, John 

Ivar Lindberg, Knut J. Tveit 

Forfall:  

 

Sak nr: Tirsdag 15. september 2009 Side Ansvar 

28/09 Godkjenning av innkalling og dagsorde 2 EG 

29/09 Godkjenning av referat 24.03.09 4-6 EG 

30/09 Forslag til reglement for styret ved Johannes Læringssenter 7-11 KJT 

31/09 Informasjon fra Oppvekst og Levekår angående pågående saker: 

 Styre, råd og utvalg på Johannes Læringssenter 

 Ny modell for Introduksjonsprogram (jf arbeidsgruppen ledet av 

Bjarne Birkeland) 

 Vaktmestertjenesten på Johannes Læringssenter (jf vedlagt 

protokoll) 

 Sak om inspektørlønn (jf vedlagt protokoll) 

 EG 

32/09 Informasjon fra Johannes Læringssenter angående pågående saker: 

 Forslag til sammensetningen av ulike utvalg: 
AMU (vedtatt) 
Forslag til Skolemiljøutvalg  

1 foreldrerepresentant fra Foreldreutvalget på Førskolen 
1 foreldrerepresentant fra Foreldreutvalget på Grunnskolen 
1 representant fra brukerutvalget på Voksenopplæringen 
1 representant for de ansatte som sitter i AMU 
Leder for Grunnskolen 
AMU-leder er sekretær 

 KJT 
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Sak nr: Tirsdag 15. september 2009 Side Ansvar 

Foreldreutvalg på Førskolen (vedtatt) 
Forslag til Foreldreutvalg på Grunnskolen 

Forslag til sammensetning og foreløpige retningslinjer for 
foreldreutvalget. 
1. Utvalget skal bestå av tre foresatte med personlige vara. Det 

skal være en representant fra 1. klassetrinn, en representant for 
2.-4. klassetrinn og en representant for 5.-7. klassetrinn. 

2. Valgperioden er for ett skoleår. 
3. I tillegg skal utvalget ha to representanter for de ansatte som 

skal velges av og blant alle ansatte, - ikke av fagorganisasjonene. 
4. Fagleder for grunnskolen er sekretær for utvalget. Fagleder har 

tale- og forslagsrett. 
5. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

Grunnskolen for barn ved Johannes Læringssenter. 
6. Utvalget skal møtes 3 ganger – ett møte om høsten og to om 

våren. 
7. Utvalget er et rådgivende organ som ikke har 

beslutningsmyndighet. 
8. Utvalget skal medvirke til at elever og foreldre/foresatte tar 

aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 
Brukerutvalg på Voksenopplæringen (vedtatt) 

 Organisasjonsutviklingsplanen – status og gjennomføring 

 Budsjett 2009 – merforbruk og årsakene til dette (jf internt 
notat datert 19.08.09) 

 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 (jf innsendt forslag) 

 Kvalifiseringsprogrammet på Johannes Læringssenter – 
prosjekt fram til 31.12.09 

33/09 Eventuelt  KJT 

 
 
Knut J. Tveit 
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STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
 

   DATO 

   19.05.2009 

 

Sak 29/09: 
GODKJENNING AV PROTOKOLL – INTERIMSSTYRE 12.05.09 
 
Forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes 

 

 

 
 
PROTOKOLL 
Gruppe: Interimsstyre for Johannes Læringssenter 

Møtested: Johannes Læringssenter – møterom 105 

Møtedato: Tirsdag 12. mai 2009 kl 1215 

Deltakere: Mona Kopperstad, Kjersti Lothe Dahl, Margrethe Kaarvaag, 

Inger Hagan, John Ivar Lindberg, Bjarne Birkeland, Knut J. Tveit 

Forfall:  

Sak nr.: Tirsdag 12. mai 2009 

19/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak (enstemmig): 

Godkjent 

20/09 Godkjenning av referat fra 24.03.09 

Vedtak (enstemmig): 

Godkjent 

21/09 Norskopplæring og introduksjonsprogram – hva var resultatene i Stavanger i 2008 

Vedtak (enstemmig): 

Saken tas til orientering 

22/09 Elevtilfredshet på 3.-5. trinn i 2009 

Vedtak (enstemmig): 
Saken tas til orientering 

23/09 Møteplan for høsten 2009 

Vedtak (enstemmig): 

Møteplan for Styret høsten 2009 

 Tirsdag 15. september 

 Tirsdag 27. oktober 

 Tirsdag 8. desember 

Møtetidspunkt: kl 12.15 

24/09 Budsjett 2010 – søknad om standard- og volumendring på Johannes Læringssenter 
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Vedtak (enstemmig): 

Saken tas til orientering 

25/09 Informasjon fra Oppvekst og levekår 
Bjarne Birkeland orienterte om behandlingen av saken om ”Styre, råd og utvalg på Johannes 
Læringssenter”. Forslaget i punkt 1 i forslaget fra Interimsstyret ble forkastet, mens punkt 2 og 3 
ble vedtatt. Fellesforslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt: 
1. Administrasjonen bes gjennomgå saken på nytt før den forelegges endelig behandling i 

administrasjonsutvalget. 
a) Det bør avklares fram mot behandlingen i administrasjonsutvalget om det er 

ønskelig med en administrativ styringsgruppe, eller et driftsstyre for virksomheten. 
b) Spesielt bør en se på virksomhetens styresammensetning og styrets størrelse. 
c) Kommunalstyret ber om at en vurderer en styresammensetning som følger: 

Eks. 2 folkevalgte 
1 fra administrasjonen (Oppvekst og levekår) 
2 fra de ansatte ved JLS 
Rektor møter som sekretær 

26/09 Saker under arbeid på Johannes Læringssenter 
1. Vaktmestertjenesten på Johannes Læringssenter: Rektor har oversendt et skriv til Bymiljø 

og utbygging v/direktøren. I skrivet anmodes det om at den vaktmestertjenesten Stavanger 
ByggDrift i dag yter til Johannes Læringssenter (50 % vaktmesterstilling) blir avviklet. 
Johannes Læringssenter ønsker i stedet å etablere en I-bedrift Vaktmester som en del av 
Introduksjonsprogrammet etter mal av I-bedrift Renhold. Skrivet er sendt i kopi til Per Haarr. 

Det er ikke kommet noen tilbakemelding. Senteret ønsker en vaktmester i 100 % stilling fra 
1. august 2009.  

2. Tilsetting av områdeledere – Øivind Linnsund og Jørn Pedersen. Arbeidet med å få 
tittel og lønnsplassering bør være sluttført i god tid før sommerferien. 

3. Utlysning av resterende stillinger på de ulike områdene – avdelingsledere og rådgivere. 
Arbeidet er i gang med utarbeidelse av kravspesifikasjoner på stillingene. 

4. Sak om inspektørlønn: Knut J. Tveit henviste til saken som enda ikke er sluttført. Det er 
uenighet mellom forhandlingssjef og Utdanningsforbundet, og saken er nå sendt videre 
til Utdanningsforbundet i Rogaland. Knut J. Tveit undrer seg på begrunnelsen til 
Stavanger kommunen som sier at ”Arbeidsgiver viste til forhandlingene hvor det 
gjentatte ganger ble uttalt at stigen ikke omhandlet inspektører ved Kulturskolen og 
Johannes Læringssenter da de ikke er en del av grunnskolen i Stavanger (rektors 
utheving).” Her må det oppstått en misforståelse etter Knut J. Tveit sin mening. 
Johannes Læringssenter følger Opplæringsloven og Kunnskapsløftet.  

o Senteret har grunnskole for barn 1.-7. årstrinn  
o Morsmålsopplæring og fagopplæring på morsmålet for alle grunnskoler i 

Stavanger.  
o Grunnskole for voksen  
o All voksenopplæring på grunnskolens område.  

Rektor ber skolesjefen på nytt ta opp saken. 
5. Vedlagt notat er sendt til PPT som har videresendt dette til advokaten på Oppvekst og 

levekår. Det er noe ulik praksis blant skolene hvem som skriver enkeltvedtaket på disse 
sakene – Johannes Læringssenter har ikke fått denne fullmakten, mens andre skoler 
synes å praktisere en delegert ordning. 

Angående: Å holde elever tilbake et år 
I løpet av skoleåret 2008/2009 har vi hatt eksempler på elever som vi har foreslått å holde tilbake et år, eller som 
foreldrene har foreslått dette for. Problemstillingene kan ha hatt ulikt utspring:  
1) Feil alder 
Alder oppgitt i passet er feil i følge foreldrene, og de ønsker derfor et ekstra skoleår. Det kan også være lærerne 
som har fått mistanke om dette og meldt i fra.  
Eksempel A: Elev plassert i 6. klasse, men som ser ut til å begynne å få skjeggvekst, viser tydelig at han er eldre enn 
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de andre i klassen ved at han gir uttrykk for at de er barnslige, og det høres ut som om han har kommet i 
stemmeskifte. Ved henvendelse til Flyktningseksjonen (denne eleven er barn av flyktninger, og de har en 
saksbehandler på Flyktningseksjonen) fikk vi beskjed om å ta saken opp med PP-tjenesten. 
Eksempel B: Elev plassert i 2. klasse i henhold til alder i passet, men foreldrene mener hun er yngre og skulle gått i 
1. klasse.  
Eksempel C: En elev registrert våren 2008 som hadde fått feil alder i passet og som var et år eldre enn oppgitt alder. 
Foreldrene ønsket at hun skulle begynne på St. Svithun, men hun måtte begynne hos oss. I løpet av høsten kom 
foreldrene til enighet med St. Svithun om at hun skulle fortsette på klassetrinnet hun var på for å ha litt ekstra tid. 
2) Manglende skolebakgrunn 
Noen steder starter barna på skolen et år seinere enn i Norge, for eksempel gjelder dette Polen. Andre ganger kan 
skolegangen som sådan være mangelfull grunnet flukt eller flytting. 
Eksempel A: Elev foreløpig plassert i basen, kan ikke lese, skrive eller regne på morsmålet og heller ikke bruke det 
latinske alfabetet. Eleven er 4. klassing i hht alder oppgitt i passet. 
Eksempel B: Elev plassert i 2. klasse, men foreldrene ønsker 1. klasse, og det synes riktig fordi elevene ikke kan 
skrive og er norskspråklig svak.  
Eksempel C: Elev plassert i 3. klasse ønskes plassert i 3. klasse ved overflytting til bostedsskolen (skulle egentlig blitt 
4. klasse). 
3) Modenhet 
Noen ganger har elevene våre opplevd opprivende ting i livet, og å skulle forholde seg til en skolehverdag med de 
krav den stiller, er vanskelig.   
Eksempel A: Elev plassert i 1. klasse i samråd med foreldrene. 
Det kan være at punkt 2 og 3 til tider vil gå over i hverandre, ettersom mangel på modenhet i forhold til 
skolesituasjonen også godt kan handle om mangel på erfaring med skolehverdagen.  
Dette er problemstillinger vi må ta fatt i. Vi må få rutiner for hvordan vi skal forholde oss til de ulike sidene ved 
saken: Er det noe helsesøster kan gjøre i forhold til punkt 1? Hvor lange ventetider er det i forhold til 
røntgenfotografering av hånd for å slå fast alder? Dersom det gjelder punkt 2 og 3, antar jeg at en må henvende 
seg til PP-tjenesten. Hvordan behandler de slike saker? Bør vi utarbeide en fast begrunnelse for slike saker, slik at vi 
”taler med en tunge”? 

27/09 Eventuelt 
Spørsmål fra Margrethe Kaarvaag om kompetansekartlegging av deltakere.  
Rektor orienterte om registreringssystemene senteret har (NIR og EkaSys) der deltakernes 
formelle og uformelle kompetanse fra hjemlandet blir registrert (memofeltet i EkaSys). I 
etterkant har rektor funnet ut at systemet ikke er godt nok – det er ikke søkemuligheter. Saken er 
brakt videre til systemutvikler som skal justere programmet slik at yrkesbakgrunn og utdanning 
blir registrert i EkaSys med søkemuligheter. 

 
Knut J. Tveit 
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STAVANGER KOMMUNE 
Oppvekst og levekår 

Johannes Læringssenter 

Saksfremlegg 
 

   DATO 

   08.09.2009 

Sak 30/09:  
Forslag til reglement for styret ved Johannes Læringssenter 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til reglementet vedtas. 
 

 

 
Hva saken gjelder 
I Kommunalstyret for oppvekst ble det i punkt 3 i sak 47/09 – 09/3807 STYRE, RÅD OG UTVALG PÅ 

JOHANNES LÆRINGSSENTER enstemmig vedtatt følgende: 

 
1. Administrasjonen bes gjennomgå saken på nytt før den forelegges endelig behandling i 

administrasjonsutvalget. 
a) Det bør avklares fram mot behandlingen i administrasjonsutvalget om det er ønskelig 

med en administrativ styringsgruppe, eller et driftsstyre for virksomheten. 
b) Spesielt bør en se på virksomhetens styresammensetning og styrets størrelse. 
c) Kommunalstyret ber om at en vurderer en styresammensetning som følger: 

     Eks. 2 folkevalgte 
     1 fra administrasjonen (Oppvekst og levekår) 
     2 fra de ansatte ved JLS 
     Rektor møter som sekretær 

2. I tillegg opprettes det følgende utvalg: 

 Arbeidsmiljøutvalg på SERVICE med følgende sammensetning: 4 representanter for 
ansatte - 1 fra hvert hovedområde. 1 representant fra huseier. HMS-leder er sekretær. 

 Foreldreutvalg på FØRSKOLEN med følgende sammensetning: 3 representanter for foresatte - 
1 fra hver avdeling. 3 representanter for ansatte - 1 fra hver avdeling. Leder for Førskolen er 
sekretær. 

 Foreldreutvalg på GRUNNSKOLEN. Sammensetningen må drøftes i Styret for senteret. Leder 
for Grunnskolen er sekretær. 

 Brukerutvalg på VOKSENOPPLÆRINGEN med følgende sammensetning: 2 deltakere/verger for 
deltakerne. 2 representanter for undervisningspersonalet. 1 representant for de andre ansatte. 
Leder for Voksenopplæringen er sekretær. 

 Det etableres et skolemiljøutvalg med representanter for ansatte og brukere fra alle 
opplæringsområder. Brukerne skal være i flertall. Styret for senteret vedtar sammensetningen 
av skolemiljøutvalget.  

3. Rektor på Johannes Læringssenter utarbeider et forslag til reglement for styret. Styret vedtar 
selv reglementet.   
 

Vedlagt følger rektors forslag til reglement for styret på Johannes Læringssenter. 
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FORSLAG TIL REGLEMENT FOR STYRET VED JOHANNES LÆRINGSSENTER 
 
Kapittel 1: Styre og administrasjon 
 
1.1. Virkeområde og lovgrunnlag. 

Dette reglementet gjelder for styret ved Johannes Læringssenter, opprettet ved 
Kommunalstyret for Oppvekst sitt vedtak 28.04.2009 sak 48/09. 

 
1.2. Styrets plassering. 

Styret ved Johannes Læringssenter omfatter alle områdene på senteret – Service, Førskole, 
Grunnskole og Voksenopplæring. 
 
Styret plasseres i linjen mellom direktør Oppvekst og levekår og rektor for Johannes 
Læringssenter. 

 
1.3. Styrets sammensetning. 

Styret for Johannes Læringssenter har følgende sammensetning: 

 2 representanter for direktør Oppvekst og levekår  

 1 representant for direktør Personal og organisasjon 

 1 representant for direktør Økonomi 

 2 representanter for de ansattes fagforening på kommunalt nivå (utdanningsforbundet 
og Fagforbundet) 

 1 representant for de ansatte på Johannes Læringssenter 

 

Alle medlemmene av styret har personlig vara. Rektor for Johannes Læringssenter er 

sekretær. 

 
1.4. Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon. 

Rektor for Johannes Læringssenter innkaller til konstituerende møte i styret innen én måned 
etter oppnevning. Valg av leder og nestleder holdes som flertallsvalg. Ansatte og 
representanter for de ansattes fagforening på kommunalt nivå kan ikke velges til leder eller 
nestleder av styret. Rektor på Johannes Læringssenter er ansvarlig for 
sekretariatsfunksjonen. 

 

 

Kapittel 2: Saksbehandlingsregler 
 

2.1. Bestemmelsens anvendelsesområde. 

Disse bestemmelsene får anvendelse for all møtevirksomhet i styret. 
 

2.2. Møter og møtebok. 

Styret treffer sine vedtak i møte. Styret skal ikke kunne ha fjernmøter. 

 

Det føres møtebok etter egen mal for styret. Møteboken skal minimum innholde: 
 Opplysninger om tid og sted for møtet 

 Hvem som møtte og hvem som var fraværende 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Hvilke vedtak som ble truffet 

 Avstemmingsresultatet 
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Uenighet i styret kan markeres ved at divergerende forslag til vedtak og/eller 

stemmeforklaringer, protokollføres. 

 

Møteboken godkjennes og underskrives av styrets leder og sekretær i begynnelsen av neste 

møte. Utskrift av møtebok oppbevares på Johannes Læringssenter og sendes direktør for 

Oppvekst og levekår på forespørsel. Styret sørger for nødvendig kunngjøring av sine vedtak. 

 

2.3. Åpne eller lukkede møter. 

Styrets møter skal være lukkede. 

 

2.4. Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse. 

Møte i styret skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av styret selv, og ellers når 

styrets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møtene ledes av 

styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, trer vara inn som møteleder. 

 

Styrets sekretær sammen med styrets leder setter opp saksliste for det enkelte møte. 

Innkalling til møte skal sendes styremedlemmene med minst en ukes varsel og skal innholde 

en oversikt over de saker som skal behandles, vedlagt eventuelle saksdokumenter. 

 

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være 

tilgjengelig for allmennheten. 

 

2.5. Vedtaksførhet. 

Styret kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene er til stede under 

forhandlingene og avgir stemme i vedkommende sak. 

 

2.6. Endring av saksliste. Forespørsler. 

Styret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 

utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom 

ikke møteleder eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 

 

Ethvert medlem kan rette forespørsel til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 

sakslisten. 

 

2.7. Avstemninger. 

Styremedlemmene har stemmeplikt i møtet. 

 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre 

saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende. 

 

2.8. Habilitetsregler. 

Habiliteten til styrets medlemmer reguleres av forvaltningslovens kapittel II og 

kommunelovens § 40 nr. 3. 

 

2.9. Taushetsplikt. 

Styrets medlemmer er underlagt den lovbestemte taushetsplikten som følger av 

forvaltningslovens § 13-13e (jf § 2-3). 

 



10 

 

2.10. Rektors rettigheter i styret. 

Rektor har talerett i styret for Johannes Læringssenter. 

 

2.11. Øvrige saksbehandlingsregler. 

I tillegg til bestemmelsene i § 2-1 til § 2-9 gjelder kommunens til enhver tid gjeldende 

regelverk. 

 

 

Kapittel 3: Arbeidsområder og oppgaver 

 

3.1. Johannes Læringssenter sine arbeidsområder er knyttet til følgende lover. 
 FØRSKOLEN er regulert gjennom Lov om barnehager, sist endret 17.06.09. Forskriften 

Rammeplan for barnehagerens innhold og oppgaver, gjeldende fra 1. august 2006. 

 GRUNNSKOLEN er regulert gjennom Opplæringsloven, gjeldende fra 01.08.06. De 
overordnede prinsippene i generell del, Læringsplakaten, Fag og timefordeling og 
Læreplanene for fag i Kunnskapsløftet gjelder for elevene. I tillegg gjelder Læreplan i 
grunnleggende norsk for språklige minoriteter fra 02.07.07 og Læreplan i morsmål for 
språklige minoriteter fra 02.07.08. 

 VOKSENOPPLÆRING 
o Grunnskole for voksne er regulert gjennom Opplæringsloven, gjeldende fra 01.08.06. 

De overordnede prinsippene i generell del, Læringsplakaten, Fag og timefordeling og 
Læreplanene for fag i Kunnskapsløftet gjelder for elevene. 

o Norskavdelingen drives i tråd med Lov om introduksjonsordning og norskopplæring 
for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av 1. september 2005. 
Opplæringen på avdelingen drives etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere (L-2005). 

o Avdeling for Spesialpedagogikk drives i tråd med Opplæringslovens bestemmelser (§ 
4A-2): Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialunderivsning. Vaksne som har 
særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande 
dugleik, har rett til slik opplæring. Avdelingens fagkonsulenter for syn og hørsel, gir 
tilbud i tråd med Lov om helsetjenesten i kommunen og med forskrift om habilitering 
og rehabilitering, Pasientrettighetsloven og Lov om helsepersonell. Samtidig 
forholder de seg til Rikstrygdeverkets regler vedrørende tekniske hjelpemidler. 

 

3.2. Rammer for myndighet/kompetanse. 

Bystyret og kommunalstyret for Oppvekst og levekår kan gi styret myndighet til å treffe vedtak 

i enkeltsaker og i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

3.3. Delegering til Johannes Læringssenter. 

Myndighet som delegeres til styret kan i hovedsak delegeres videre til rektor for Johannes 

Læringssener. Styret pålegges å videredelegere myndighet i konkrete personal- og elevsaker, 

herunder enkeltvedtak. Når det gjelder økonomifullmakter, pålegges styret innenfor den til 

enhver tid gjeldende økonomifullmakt å videredelegere myndighet som sikrer den daglige 

driften av Johannes Læringssenter. Styret pålegges å videredelegere myndighet som sikrer 

den pedagogisk daglige driften av Johannes Læringssenter. 

 

3.4. Styrets oppgaver. 
1. Styret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som 

følger av § 3.1 og § 3.3. 
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2. Styret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Oppvekst og 
levekår. Direktøren er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger oppdaterte oversikter 
over myndighet delegert til styret. Styret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over 
myndighetsfordeling mellom styret og rektor ved Johannes Læringssenter.  

3. Styret har ansvar for å vedta Johannes Læringssenters Handlingsplaner og årsplaner. 
Styret kan behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den 
fristen direktør for Oppvekst og levekår setter i henhold til instruks for 
økonomforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett. 

4. Styret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med Johannes Læringssenters virksomhet. 
5. Styret er nærmeste overordnede for rektor på Johannes Læringssenter når det gjelder 

driften av senteret. 
6. Styret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som 

Johannes Læringssenter får til høring. 
7. Ut over uttalerett i tilsetting av rektor ved Johannes Læringssenter, skal styret ikke 

behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak (jf § 3.3). 
8. Styret kan avgi innstilling eller fremsette forslag til direktør for Oppvekst og levekår i 

saker som skal avgjøres sentralt, det vil si overordnet organ. 
9. Styret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall 

klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultater av klagene. 

 

3.5. Rektors oppgaver i forhold til styret. 
1. Rektors ansvar og oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale 

retningslinjer. 
2. Rektor har ansvar for den pedagogiske, økonomisk-administrative, personalmessige og 

elevmessige driften av Johannes Læringssenter. 
3. Rektor delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og elevområdet. 
4. Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til Johannes Læringssenters personale. 

Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette. 
5. Rektor delegeres innenfor den til enhver tid gjeldende økonomifullmakt, myndighet som 

sikrer den daglige driften av Johannes Læringssenter. 
6. Rektor forholder seg direkte til direktør for Oppvekst og levekår i konkrete elev- og 

personalsaker. Dette omfatter også rektors eget personalforhold. 
7.  Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen. 

 

 

Kapittel 4: Rapporteringsansvar. Godtgjøring. 
 

4.1. Styrets rapporteringsansvar. 

Styret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi og tjenesteproduksjon, herunder 

senterets årsregnskap, som overordnet myndighet bestemmer. Styret er ansvarlig for 

senterets årsmelding. 

 

4.2.  Godtgjøring. 

Dersom styremøtene legges utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres medlemmene i styret i 

samsvar med reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Stavanger kommune. Eventuelt 
tapt arbeidsfortjeneste/dekning av utgifter, dekkes i henhold til samme reglement. 

 

4.3. Ikrafttreden. 

Reglementet gjelder fra og med vedtakets dato. 

 

Knut J. Tveit 
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