
   

 
Oppvekst og levekår  

Møtereferat   
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:  
 
 
 
 
 
 
 
Meldt 
forfall: 

Sissel Askeland- foreldrerepr 
Mette Sømme- foreldrerepr 
Mathias Rasmussen- vara for pedagogisk personalet 
Olav Skaar Bendiksen- pedagogisk personalet 
Wenche Søllesvik- andre ansatte 
Sofie Aase Stapnes- elevrådet 
Sofie Rise Byberg- elevrådet 
Jorun Beate Fylkesnes- rektor 
 

 Arne Thomas Hovland 
 Grete Kvalheim 

 
 

Kopi til:      Alle  

Sak nr.:    

45/2019  Protokoll fra møtet i driftsstyret 21.11.19  
  
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i driftsstyret 21.11.19 lå ikke ved innkalling. Protokoll 
til godkjenning i førstkommende møte.  

46/2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 12.12.19  
  
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.  

 
Vedtak: 
Forslag a) ble enstemmig vedtatt. 

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;  

  
  
  

 - Lettmelk  
- Ekstra lettmelt  
- Laktosfri melk  
- Havremelk  
  

Elever har kommet med ønske om å kunne bestille sjokolademelken. Hva 
mener driftsstyret at Våland skole bør tilby?  
 
Meldt inn i etterkant av møtet: «Anbefalingen fra helsemyndighetene om å 
inkludere magre meieriprodukter som en del av kostholdet er basert på omfattende 
forskning som viser at melk spiller en viktig rolle for god helse, og dette stiller TINE 
seg bak. Derfor har TINE valgt å ikke tilby helmelk i abonnementsordningen.» 
(skolelyst.no) 

  
Vedtak: 
Driftsstyret foreslår følgende produkter i tillegg til de fire skolen tilbyr i 
dag: 

- H- melk 
- Kakao lettmelk 

Saken går til FAU og elevrådet, før endelig vedtak i SU- møte til våren.  
49/2019  Økonomi/ forbruk oktober 2019 

 Skole og SFO ligger an til å gå med et overforbruk på 5-6%. Det er 
omtrent en halvering av forventet overforbruk i vår. 
 
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.  
 
For 1.-4. trinn: 
Våland skole oppfyller ikke norm for lærertetthet på 1.-4. trinn (15 elever 
per lærer). Gruppestørrelse 2 er per i dag 17,5. Skolen mangler 2,9 
ordinære undervisningsårsverk for å nå minstekravet i norm for 
lærertetthet på 1.-4. trinn. Skolen trenger 2143,3 ekstra ordinære 
undervisningstimer for å oppfylle minstekravet for norm for lærertetthet. 
1 årsverk = 741 årstimer. 
 
For 5.-7. trinn: 
Våland skole oppfyller norm for lærertetthet på 5.-7. trinn (20 elever per 
lærer). Gruppestørrelse 2 er per i dag 19,6.  
 
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.  
 
Rektor vil sikre en prosess blant ulike råd og personalet, for å sikre at en 
rutine er på plass så snart som mulig. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret ber rektor innføre rutine for varsling om fravær blant elever 
snarest.  

52/2019  Resultat oppslutning foreldreundersøkelsen  
Skolen har gjennomføringsplan for foreldreundersøkelsen.   
Rektor vil i SU og FAU til våren informere om resultatene 
innholdsmessig.  
 
Skolen har ikke oppnådd tilstrekkelig oppslutning på foreldreundersøkelsen. 
Oppslutning per klasse varierer fra mellom 40- 100%. Det er viktig at 
gjennomføringsplanen blir tatt i bruk av den enkelte.  
 
Vedtak: 
Informasjon tas til orientering.   

53/2019  Nasjonale prøver  
Rektor orienterer om resultat og etterarbeid når resultatene foreligger, på 
elev-, klasse- og systemnivå.  
Resultatene for skolen som helhet er over nasjonalt snitt. Det ble i 
driftsstyret informert om hvordan lærere arbeider på elev- og klassenivå i 
både lesing, regning og engelsk. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  



54/2019  Orienteringssaker  
FAU:   

 FAU har etterspurt en evaluering av SNU på 3. trinn. Dette er kalt 
inn til og skal gjennomføres i vinter. Lærer forteller at dette har 
hatt positiv effekt på undervisningen og læringsmiljøet. Det er 
viktig at skolen prøver ut tiltak før en evt søker ekstern bistand. 

 FAU har fokus på å forebygge utenforskap, og har derfor forslag 
om å ha gratis leker for alle barn på 17. mai. De har også etablert 
samarbeid med korpset. En tanke er å be elevene/ hjemmene om å 
bidra med miljøvennlige premier (gjenbrukspremier) til 17.mai.  

Elevråd:  
 Elevrådet ønsker å kunne bestille sjokolademelken. 
 Elevrådet har en pågående leksedebatt. De fleste ønsker ikke lekser, 

eller muligheten til å få gjøre leksene på skolen. De sier også at om vi 
ikke har lekser i det hele tatt, kan det bli en stor overgang til 
ungdomsskolen.  

Skolens personale:   
 En opplever at læringsmiljøet er bedre for elevene, og mer oversiktlig 

for de ansatte, nå når elevene har delte friminutt.  
SFO:  

 SFO har arrangert foreldrekafè med inntekter til barneavdelingen på 
SUS. SFO fikk inn ca 15 000,- på kafèen. 

 SFO sine åpningstider i juleferien.  
 SFO ønsker å skaffe seg en steamkomfyr og et industrikjøleskap 
 SFO har måttet avlyse noen aktiviteter pga stort dagsfravær. 
 SFO har sendt ut forespørsel til foresatte om å melde seg til å passe 

SFO- barna torsdag 19.12., slik at alle ansatte kan ha juleavslutning i 
lag. (per 16.12.19 er det 10 stk som har meldt seg, referent oppgir.) 

Evt  Medlemmer i SU og SMU, som starter opp fra 01.01.2020 i stedet for 
driftsstyret. 
I SU skal det sitte: 
2 elever 
2 foreldre 
2 pedagoger 
1 andre ansatte 
Rektor 
Folkevalgt 
 
I SMU skal det sitte: 
En elev og en forelder i tillegg til de faste medlemmene i SU. 
 
Ber alle råd og grupper om å velge personlige vara. Elevrådet har gjort 
dette.  
 

  

  
Sissel Askeland  
Leder Driftsstyret  
  
Jorun Beate Fylkesnes  
Rektor Våland skole  


