
  
 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Våland skole 
 
Postadr.: Postboks 8069 Forus 

4068 Stavanger 
Besøksadr.: Schivesgate 21 
Telefon: 51538600  
 

 
Gruppe: Driftsstyret Våland skole 
Møtested: Rektor Våland skole 
Møtedato/ -tid: Torsdag 21.11.19, kl. 17.00 
Deltakere: 
 
 
 
 
 
 

Fra foresatte: Mette Sømme 
Politisk representant: forfall 
Fra pedagogisk personale: Olav Skaar Bendiksen og Mathias Rasmussen 
Fra andre ansatte: forfall 
Fra elevrådet: forfall 
Rektor: Jorun Beate Fylkesnes 
 
Referent: Jorun Beate Fylkesnes 
 

Kopi til:     Alle 
Sak nr.:  

30/2019 Protokoll fra møtet i driftsstyret 23.05.2019 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i driftsstyret 23.05.2019 godkjennes. 

31/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Møtet ble utsatt fra 14.11.19 til 21.11.19.  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent.  

32/2019 Vaktplan 
Skolen har laget ny vaktplan og delt skolegården i fire soner. 8+1 vakter i alle friminutt når 
hele skolen er til stede. God vakt instruks er utarbeidet i vår. 
 
I arbeidsperioden i «parken» er dagsrytme og vaktplan endret. Småskolen og mellomtrinnet 
har friminutt på ulike tider, og vakten er dermed også redusert. Informasjon om dette ligger 
på skolens hjemmeside. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  

33/2019 Styrking av skolebiblioteket og litteratur i områder med levekårsutfordringer 
Våland skole ble tildelt 100 000,- til styrking av skolebiblioteket. I bystyrets behandling 
av Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019- 2020, og disponering av kr. 
10 millioner i HØP 2019- 2022 til styrket innsats mot barnefattigdom 17/6 ble det 
vedtatt en styrking av skolebiblioteket og litteratur i barnehager i områder med 
levekårsutfordringer.  
 
Midlene som er satt av til styrkingen av skolebiblioteket er tenkt brukt til utstyr og 
bøker. Styrkingen vil foregå i samarbeid med Sølvberget og midlene ble utbetalt 
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virksomhetene etter deltagelse på en felles workshop. På workshop deltok 
biblioteksansvarlig, spesialpedagog av avdelingsleder som har ansvar for styrkingen av 
biblioteket.  
 
Vedtak: 
Driftsstyret tar informasjonen til orientering.    

34/2019 Økonomi/ forbruk oktober 2019 
Skolen vil til årsslutt gå med et betydelig overforbruk. Det er anslått rundt 5-6%. Dette 
vil evt være en reduksjon av det først forventede overforbruket. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret tar informasjonen til orientering.  

35/2019 Lenden 
Våland skole har søkt bistand fra Lenden skole og ressurssenter for å få hjelp til å 
kartlegge hvordan læringsmiljø i enkeltklasser eller på et trinn er. 
 
Lenden foretar kartlegginger av læringsmiljøet i aktuelle klasser gjennom et digitalt 
spørreskjema som etterspør elevenes opplevelse av en del viktige faktorer for et trygt 
og godt læringsmiljø. Resultatene av kartleggingene blir brukt som et utgangspunkt for 
skolen i det videre arbeidet med å sikre at alle elevene på skolen har et trygt og godt 
læringsmiljø. Foresatte i aktuelle klasser får skriftlig informasjon om arbeidet i 
klassene. 
 
Vedtak: 
Informasjonen om at Lenden skole og ressurssenter bistår skolen i læringsmiljøsaker 
tas til orientering.  

36/2019 Fotografering 
 
Saken utsettes til møte i Driftsstyret den 12.12.2019, pga stort forfall. 

37/2019 Skolelyst- bestilling av drikke 
 
Saken utsettes til møte i Driftsstyret den 12.12.2019, pga stort forfall. 

38/2019 Matpenger SFO Våland 
Kanutten SFO har tidligere undersøkt hva andre SFO- er tar i matpenger. Etter en slik 
undersøkelse har SFO økt matpengene fra 180,- til 200,- kr/ mnd. Kanutten SFO har 
stort og godt fokus på kosthold. Når nytt kjøkken kommer på plass vil tilbudet kunne 
bli enda bedre. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

39/2019 Foreldreundersøkelsen 2019 
Det er anbefalt fra Utdanningsdirektoratet at skolen skal legge til rette for at foreldre/ 
foresatte svarer èn gang for hver elev på aktuelle trinn i foreldreundersøkelsen. For 
Våland skole skal foresatte på 3., 6. og 7. trinn få tilbud om å svare på undersøkelsen. 
Det ble sendt ut informasjonsskriv til aktuelle hjem om dette via yngste elev. 
 
Ledelsen ved Våland skole har som mål å oppnå 100% besvarelse på 
foreldreundersøkelsen. Skolen har utarbeidet en gjennomføringsplan slik udir legger 
opp til Ved gjennomføring av utviklingssamtale skal kontaktlærer kalle inn til 10 
minutt ekstra, som brukes til å gjennomføre undersøkelsen på skolen . Det er viktig 
med god oppslutning, slik at informasjonen etter undersøkelsen er valid og relevant. 
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Vedtak: 
Driftsstyret tar informasjonen til orientering, og stiller seg bak målet om å oppnå 100 % 
besvarelse.  

40/2019 Orienteringssaker 
FAU: 

- FAU vil be rektor om å klargjøre hvor Våland skole står med tanke å nå 
lærernormen. Ber rektor greie ut om hvor skolen står i dag på hhv. småtrinnet 
og mellomtrinnet. FAU- leder melder saken inn til driftsstyret den 12.12.19. 

- 17. mai- gruppen ønsker å gjøre endringer for å redusere utenforskap. De 
ønsker samarbeid med korpset med tanke på økonomi, dugnadsarbeid og 
samarbeid- og har startet planlegging av dette. Gruppen drøfter videre hvordan 
en på godt vis kan sikre publikum til 17. mai- talene. 

- FAU ber om at skolen sikrer rutiner for varsling av fravær når elever ikke har 
møtt til skolestart, og foresatte ikke har meldt fravær. Saken blir meldt til 
Driftsstyret fra FAU. 

 
Skolens personale: 

- Under renovering av skolegården blir også skoledagen delt for både elever og 
ansatte. Det er mer oversiktlig ute i skolegården når friminuttene er delte 
mellom småtrinn og mellomtrinn, og færre konflikter. Det blir samtidig to 
skoler i en.  

- Det har forekommet noen enkeltepisoder der elever klatrer over arbeidsgjerdet 
for å hente baller. Dette har skolen informert om at er strengt forbudt, og farlig 
med tanke på maskiner på anleggsområdet.  

- Skolen har i utviklingstiden fokus på fagfornyelsen. To uker er satt av til 
gjennomføring av utviklingssamtaler. Det er viktig at samtalene gjennomføres i 
løpet av disse to ukene, da tre trinn også får tilbud om å svare på 
foreldreundersøkelsen i etterkant av utviklingssamtalen.  

41/2019 Etablering av samarbeidsutvalg (SU) i stavangerskolen 
Som kjent har kommunalstyret for oppvekst ønsket å avvikle ordningen med driftsstyrer på 
skolene og erstatte driftsstyrene med ordinære samarbeidsutvalg.  
Saken om etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger ble behandlet i 
Fellesnemnda 16.09.2019. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

1. Fra 01.01.2020 skal Stavanger kommune ha samarbeidsutvalg på hver skole 
i samsvar med opplæringsloven § 11-1. 

2. Det utarbeides retningslinjer for samarbeidsutvalget i tråd med vurderingene 
i denne saken. Forslag til retningslinjer legges fram for godkjenning i utvalg 
for oppvekst og utdanning høsten 2019. 

3. Rådmannen utarbeider et program for skolering av medlemmene i 
samarbeidsutvalgene. Programmet utarbeides i samarbeid med Kommunalt 
foreldreutvalg. 

4. Forslag til tiltak for å styrke samarbeidet mellom samarbeidsutvalgene og 
utvalg for oppvekst og utdanning legges fram for utvalg for oppvekst og 
utdanning høsten 2019. 

5. Sak om samarbeidet hjem-skole legges fram for utvalg for oppvekst og 
utdanning våren 2020. 

Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra rektorene, KFU og 
tillitsvalgte. Referansegruppen skal i høst arbeide med punkt 2 og 3 i vedtaket. Forslag til 
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retningslinjer for samarbeidsutvalg legges fram til behandling i utvalg for oppvekst og 
utdanning den 20.11.19 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering, og FAU, elevråd og personalet gjennomfører valg av 
SU- representanter. 

42/2019 Fremdriftsplan Våland skole- «parken» 
Uke Aktivitet  
44 Oppstart 
45 Riving/ demontering 
46 Grunnarbeider 
47 Grunnarbeider 
48 Tømmerarbeider/ støyping 
49 Tømmerarbeider/ støyping 
50 Lekeutstyr 
51 Kunstgress 
52 Ferdigstilling 
1 Bufferperiode 1 
2 Bufferperiode 2 
3 Bufferperiode 3 
4 Bufferperiode 4 

 
Det er NyGaard som skal utføre arbeidet i parken. 
 
Vedtak: 
Informasjon om fremdriftsplan tas til orientering. 

43/2019 Varsel om tilsyn ved Våland skole 
Gjennomgang av internkontrollsystem, ros analyser osv. 
Befaring i virksomheten 
 
Skoler er underlagt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Helsesjefen i Stavanger har tilsynsansvaret etter forskrift om miljørettet helsevern i bhg 
og skoler. Og i §4 i forskriften heter det at virksomhetens eier skal påse at det er 
etablert et internkontrollsystem. 
 
Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, sammen med rektor, 
verneombud osv og ved observasjoner. Det vil bli lagt vekt på at dette skal være et 
rådgivende tilsyn og en kartlegging av eventuelle forbedringsområder i forhold til 
forskrift om miljørettet helsevern i skoler. 
 
Tilsynet ble gjennomført 11.11.2019, og rapport fra tilsynet foreligger ikke enda. 
 
Vedtak: 
Informasjon tas til orientering.  
Rektor følger opp i SMU når rapport foreligger etter tilsyn. 

 
 
 
Jorun Beate Fylkesnes 
Rektor Våland skole 


