
  

 

 

 

 

 

 

Møtereferat  
 

Oppvekst og levekår 

Eiganes skole 

Postadr.: Duesvei 35, 4023 Stavanger 

Besøksadr.: Duesvei 35 

Telefon: 51912051 

E-post:  www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret Eiganes skole 

Møtested: Møterom i adm. fløyen.  

Møtedato/ -tid: 19.september 2017, kl 16.00. 

Møteleder Siw Knutsen  

Deltakere: Siw Knutsen, driftsstyreleder 

Colin Pritchard-Davies, rektor      

Kyrre Knudsen-foreldrerepresentant, skole 

Rune Hagen, foreldrerepresentant, ESA 

Kristin Torp- representant for undervisningspersonalet 

Helge Torgersen, Verneombud 

Inger Marie Torstrup - representant for andre ansatte    

Maren Angel Høivik 7A, elevrepresentant  

Mille Hamre 6A, elevrepresentant 

 

 
 

 

Forfall: 

 

Elin Håland, ESA 

Anette Faane Aasbø - kommunalt oppnevnt representant. 

 

 

 

Kopi til: 

 

 

Oppvekst og levekår v/Bjarne Birkeland 

Skolens hjemmeside 

 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   19.09.2017 

 

 

Faste poster:  

1  

Godkjenning av referat fra sist møte.  

Referat godkjent. 
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2 

Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

3  

Nytt fra elevrådet. Elevrepresentanter orienterer.  

 Klassene skal komme med forslag til fredagslunsj – hvilke retter. 

 Skolens kveld – pengene skal gå til et skoleprosjekt i Laos. 

 Respektmål – «Vær en god venn», «En god venn får mange venner». 

 Elever læres opp til å styre lyd og lys i aulaen. 

 Regler for bruke av kunstgressbanen. Oppsett for bruk er delt ut til alle klasser. 

 Veldig kjekt med God morgen Eiganes 

 Har ikke følelse av det er elever som står utenfor. 

 Trivselslederprogrammet er populært. 

 Det å være i elevrådet er også populært. 

 Ønsker å ha en Engelsk-dag. Ha uniform, skjørt og bluse, dress og slips. 

 Ta med sak til Elevrådet. Ha en discokveld èn gang i kvartalet. 

 

4  

Nytt fra FAU, v/FAU-leder 

 Jobbe med klassemiljø 

 Jobber med trafikksikkerhet. Det er åpnet for å parkere i Steingata igjen. Ønskelig at rektor 

tar kontakt med Stavanger kommune – trafikkavdelingen. Er det mulig å tidsregulere? 

Legge inn en fast møteplan. 

 Rektor tar kontakt med rektor på Kannik skole. Fokus på sykling til skolen – 

trafikksikkerhet, at de også deltar på Trygg Trafikk-aksjonen 

 Skolens kveld. Hele overskuddet går til Hei Verden. Opprettet komite. 

 Teknolab. Er ikke i bruk nå. FAU vil se om det er foreldre som kan drifte det. 

 Snakket om 17.mai-arrangementet. 

 Tilbud om franskundervisning 

 30.oktober – da er det teaterforestilling «Det tusende hjertet». Inviterer alle elever og 

foreldre og ansatte. 

 

5 

Nytt fra skolen v/rektor. 

 Den franske skolen – tilbyr undervisning for tre grupper. 3. og 4.trinn, 5. og 6.trinn og 

7.trinn. 1 time i uka. 

 Madagaskar. Starte et samarbeidsprosjekt, få en vennskapsskole på Madagaskar. Todelt 

mål: Bistand og utvikling – elevrådsarbeid, opparbeide en demokratisk forståelse. 

 

6 

 Nytt fra SFO v/ SFO – leder. 

 Flere elever fra Johannes. Starter på SFO før de starter i skolen. 

 God giv på SFO. 

 Stabilt. 
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7  

Nytt fra ESA v/ avdelingsleder. 

 God organisering 

 En del fravær 

 

8  

HMS-saker:  

  

 

Avvik: Synergi  

 Har vært noe utagering. 

 Har vært enkelte skader etter bl.a fall i leksituasjon. 

 

9 

Trafikk 

 Skolen tar kontakt med Trygg Trafikk med tanke på aksjon i oktober. 
 

 

10/2017:  

 

Økonomi:  

 Rapport sendes med referat. 

 Det settes av midler til planlagt studietur våren 2018. 

 Vil tilsette en spesialpedagog, en miljøarbeider i SFO og en miljøterapeut i ESA. 

 Har satt av midler til utsmykking. 

 Vil investere i projektorer i alle baserom. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning. 

 

11/2017:  

Oppfølging av saker fra skoleåret 2016-2017 vedrørende skolemiljøet 

 

Punktene under var det enighet om på møte 28.05.2017: 

 

 Det vil bli gitt info på hvert FAU møte dersom det er trinn/klasser som skolen jobber ekstra 

med enten det gjelder generelt klassemiljø utfordringer eller enkeltsaker. Det vil ikke bli 

gitt informasjon på detaljnivå.  

 Foreldre- og elevundersøkelsen fortsetter for alle trinn årlig.  

 Foreldregruppe får være med å velge ut flere spørsmål som skal brukes i undersøkelsene 

enn det som ligger inne som standard. Dette arbeidet vil påbegynnes rett etter skolestart 

høst 2017 

Sak nr:   
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 Forsøke å gjøre helsesøster mer synlig ifht. hva denne rollen kan bidra med  

 Få integrert et fast punkt på alle klassevise foreldremøte der læreren må ta opp hvordan 

klassemiljøet fungerer. Klasseforstander må være klar og tydelig i sitt språk slik at det 

kommer frem dersom det er utfordringer i klassen, enten det gjelder enkeltsaker, 

grupperinger eller hele klassemiljøet.  

 

Det siste punktet på listen er viktig for å kunne informere og derav ansvarlig gjøre foreldre. Alle må 

bidra for å gjøre skolen og klassen til et godt sted å være for barna våre. 

 

Vedtak: 

Skolen i samarbeid med FAU og driftsstyret sørger for at tiltakene blir gjennomført/fulgt opp.  

 

 

12/2017 

Evaluering av 17.mai-arrangementet 

 Skolen ønsker å ha en gjennomgang av FAU sitt 17.mai-arrangement.  

o Det er ønskelig at en lager en ordning som sikrer kontinuitet fra år til år. 

o Det er ønskelig å se på den praktiske gjennomføringen. En eller flere i FAU må 

være koordinator(er) og ta i mot henvendelser fra de ulike komite-

medlemmene. 

Vedtak: 

Det opprettes en komite bestående av foreldrerepresentanter, SFO-leder og rektor. Sammen 

ser de på forbedringsområder og utarbeider et 17.mai-arrangementsdokument. 

 

13/2017 

Ny ressurstildelingsmodell i Stavanger kommune – Høring 

 Se vedlegg til saken. Vedlegg 1-3. 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. Den sammensatte høringsgruppa utarbeider en 

høringsuttalelse for Driftsstyret på Eiganes skole. 

 

14/2017 

Informasjon om endringer i kapittel 9a  

 En kort redegjørelse av endringene i kapittel 9a som trådte i kraft 01.08.2017 

 Skolens respektplan revideres. 
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Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

15/2017 

Radonmåling 

 Informasjon lagt ut på skolens hjemmeside - 

http://www.minskole.no/eiganes/artikkel/163797 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning. Skolen følger opp saken med Stavanger eiendom og holder 

driftsstyret oppdatert. 

 

16/2017 

Skolens kveld – torsdag 9.november 2017 

 Skolen ønsker å videreutvikle Skolens kveld. 

 I møtet legges det fram en skisse på hvordan skolen ser for seg arrangementet. 

 Overskuddet av arrangementet går uavkortet til et veldedig formål i regi av «Hei 

Verden» 

Vedtak: 

Skolen og FAU jobber videre med arrangementet. 

 

 

17/2017 

Møteplan for skoleåret 2017-2018 

Vedtak: 

 

14.11.2017 

16.01.2018 

20.03.2018 

29.05.2018 

 

 

18/2017 

Eventuelt 

http://www.minskole.no/eiganes/artikkel/163797

