
  
 

 

 

Møteinnkalling 
 

Oppvekst og levekår 
Våland skole 
 
Postadr.: Postboks 8069 Forus 

4068 Stavanger 
Besøksadr.: Schivesgate 21 
Telefon: 51538600  
 

 
Gruppe: Driftsstyret Våland skole 
Møtested: Personalrommet 
Møtedato/ -tid: Torsdag 12.12.19 kl. 17.00- 18.30 
Deltakere: 
 
 
 
 
 
 

Fra foresatte: Sissel Askeland og Mette Sømme 
Politisk representant: Grete Kvalheim 
Fra pedagogisk personalet: Thomas Hovland og Olav Skaar Bendiksen 
Fra andre ansatte: Wenche Søllesvik 
Fra elevrådet: Sofie Aase Stapnes og Sofie Rise Byberg 
Rektor: Jorun Beate Fylkesnes 

Kopi til:     Alle 
Sak nr.:  

45/2019 Protokoll fra møtet i driftsstyret 21.11.19 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet i driftsstyret 21.11.19 godkjennes. 

46/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 12.12.19 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

47/2019 Skolefotografering 
Sak 36/2019 fra 21.11.19 blir utsatt til 12.12.19. 
 
Våland skole har høsten 2019 gjennomført fotografering av alle trinn. Etter 
fotografering mottar alle skolekatalog. Foreldre/ foresatte velger selv om en vil bestille 
bilder fra år til år. Foto Norden har levert tjenesten, og skolen har bestilt dem inn igjen 
til skolestart om et år.  
 
Forslag til vedtak: 

a) Alle trinn fotograferes hver høst ved oppstart av skoleåret. Da mottar alle 
husstander og skolen skolekatalog. Foresatte får en lenke per mail, hvor en selv 
kan avgjøre om en vil bestille bilder. 

 
Eller 
 

b) 1.og 7. trinn fotograferes hver høst ved oppstart av skoleåret. Da får en ikke 
skolekatalog. Foresatte får en lenke per mail, hvor en selv kan avgjøre om en vil 
bestille bilder. 

48/2019 Skolemelk 
Sak 37/2019 Skolelyst fra 21.11.19 blir utsatt til 12.12.19 
 
Skolelyst har føring på at en må velge fire produkter. Våland skole tilbyr i dag; 
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- Lettmelk 
- Ekstra lettmelt 
- Laktosfri melk 
- Havremelk 
 

Elever har kommet med ønske om å kunne bestille sjokolademelken. Hva mener 
driftsstyret at Våland skole bør tilby? 
 
Forslag til vedtak: 
Driftsstyret kommer med forslag til hva drikke Våland skole bør tilby fra og med neste 
tidspunkt for bestilling (august 2020).  

49/2019 Økonomi/ forbruk oktober 2019: 
 
Forslag til vedtak: 
Økonomisk månedsrapport tas til orientering. 

50/2019 Lærernormen 
 
FAU har meldt sak til Driftsstyret, der FAU ber om at rektor greier ut om Våland 
skoles dekning i forhold til lærernormen på hhv småskolen og mellomtrinnet. Videre 
ber FAU om at rektor informerer om plan for framdrift av hvordan og når lærernormen 
skal være oppnådd på skolen.  
 
Forslag til vedtak: 
Driftsstyret tar informasjon til orientering. 

51/2019 Rutine for varsling ved elevfravær 
FAU- leder melder sak til Driftsstyret, der FAU ber rektor om å gjennomføre en 
prosess på skolen for å komme fram til gode rutiner, som ivaretar skolens 
risikovurdering av elevenes sikkerhet når de ikke har møtt til skolestart om morgenen. 
 
Saken høres i Driftsstyret. 
 
Forslag til vedtak: 
Drøfting og informasjon om prosess tas til orientering. 

52/2019 Resultat oppslutning foreldreundersøkelsen 
Skolen har gjennomføringsplan for foreldreundersøkelsen.  
Rektor vil i SU og FAU til våren informere om resultatene innholdsmessig. 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjon tas til orientering.  

53/2019 Nasjonale prøver 
Rektor orienterer om resultat og etterarbeid når resultatene foreligger, på elev-, klasse- 
og systemnivå. 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

54/2019 Orienteringssaker 
 
FAU:  
Elevråd: 
Skolens personale:  
SFO: 

Evt  
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Sissel Askeland 
Leder Driftsstyret 
 
Jorun Beate Fylkesnes 
Rektor Våland skole 
 
 

 

 


