
Referat
Gruppe: Samarbeidsutvalg
Møtested: Møterom 2
Møtedato/-tid: Onsdag 30.03.22, kl. 15.30 - 17.30
Møteleder: Jon Heskestad
Referent: Anne K. Drivdal Grytten
Deltakere: Jon Heskestad (leder), Merete Sandvin (lærerrepresentant), Christin Clausen

(andre ansattes representant) og Anne K. D. Grytten (sekretær)
Forfall: Lise Pedersen, Joar bersagel, Frida Frøland, Brage Bårdsen Midthus, Anea

Johnsen- Miljeteig

Sak Innhold Ansvar
12-22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt?

V: Sakslisten godkjennes

Leder

13-22 Godkjenning av referat fra 26.01.22

V: Referatet godkjennes

Leder

14-22 Ny informasjon fra:
● Elevråd

○ Har deltatt aktivt i leksedebatten. Et flertall blant de
eldste elevene ønsker en leksefri skole, mens elever på
de laveste trinnene ønsker en leksebevisst/
lekseredusert skole.

○ Har arrangert en ryddekonkurranse i korridorene hvor 2,
4. og 5.trinn ble best.

● Skolekonsulent, miljøarbeidere og SFO
○ smART (styrkebasert fokus framfor et problemfokusert

fokus) blir aktivt tatt i bruk av ansatte i møte med barn.
○ Nasjonal rammeplan for SFO blir gradvis implementert.
○ Foresatte på 2.trinn er invitert til å si sin mening om

SFO gjennom den årlige foreldreundersøkelsen. 93% af
foresatte har svart. Resultatene er ennå ikke klare.

● Pedagogisk personale
○ Ansatte i skolen har også fokus på smART.
○ Elevene setter pris på midlene som FAU har gitt skolen

til skøytedag, lekekasser, leker og akebrett.
○ Elever og voksne ser fram til felles påsketur til Dyrsnes

06.04.22
● Rektor

○ Skolen har deltatt i to tilsyn i mars, et om SFO og et

Leder



knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler.

○ Alle trinn markerte “Matematikkens dag” 23.03.22.
Dagen har fokus på en mer lekpreget og praktisk
matematikk enn det elevene ellers møter i faget.

○ Svømmeundervisning, 2022-23 på Kannik skole:
■ 4.trinn: Undervisning fra skolestart til vinterferie.
■ 2.trinn: Undervisning fra vinterferien til

skoleslutt.
● FAU

○ Har deltatt aktivt i leksedebatten. FAU heller mot en
leksebevisst skole.

○ Har diskutert digitale læremidler versus fysiske
læremidler. FAU ønsker digitale læremidler velkommen
da disse vil være fremtidens måte å tilegne seg ny
kunnskap på.

○ Planlegger 17.mai fest i skolegården sammen med
korpset.

O: Informasjonen tas til orientering

15-22 Medarbeiderkartlegging, 10 faktor  - resultat, skolenivå
● 9 av 10 faktorer har ansatte skåret til grønt nivå og en faktor er

skåret til gult nivå (relevant kompetanseutvikling)
○ 6 faktorer har en fremgang i forhold til undersøkelsen i

2019, 3 faktorer har en liten nedgang, mens 1 faktor har
samme nivå som i 2019

● Etter påske starter arbeidet med å finne forbedringsområder.

O: informasjonen tas til orientering

Rektor

16-22 Kap. 9A
● Informasjon om antall saker pr. mars 2022

○ Høst: 1 sak
○ Vår: 3 saker

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

17-22 Budsjett 2022- Informasjon
● Budsjettildeling til skole og SFO: 36 971 000,- kr:

○ Lønn: 35 741 000,- kr
○ Drift: 1 230 000,- kr

O: Informasjon om skolens budsjettildeling tas til orientering

Rektor

18-22 Driftsbudsjett, skole
● Informasjon og drøfting

Vedtak: Skolens driftsbudsjett godkjennes

Rektor
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19-22 Driftsbudsjett, SFO
● Informasjon og drøfting

Vedtak: SFO sitt driftsbudsjett godkjennes

SFO leder

20-22 Regnskapstall pr. dags dato
● Kampen skole har et merforbruk.

○ I hovedsak skyldes merforbruket utgifter knyttet til
vikardekning under pandemien i vinter og utestående
beløp i forbindelse med refusjoner knyttet til
videreutdanning “Kompetanse for kvalitet” og
praksisskole for UiS.

O: Regnskapstallene tas til etterretning

Rektor

21-22 Skolebygg, uteareal og skolehage
● Ingen ny informasjon

O: Informasjonen tas til orientering

Rektor

Evt.

Mvh
Anne Kirsti D. Grytten
sekretær
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