
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Kannik skole 

 

Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51517250  

 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret Kannik skole 

Møtested: Møterom 1 A-bygget 

Møtedato/ -tid: Mandag 3. desember kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Forfall: 

Asa Lilja Nordfjord (foreldrerep.)- leder, Tor Albert Ersdal (FAU-leder/foreldrerep.), Cathinka 

Guldberg-Nessler – elev, Glør Viking Bore - elev, Katarina Kvernenes Hjeltnes – lærerrep., Anders 

Tjørhom – lærerrep. og Liv S Svela - andre ansatterep.  

Hilde Karlsen (politisk rep.) 

Kopi til: Oppvekst v/Bjarne Birkeland 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  06.12.18 

1. Godkjenning av referat fra innkalling fra 15.10.18 

a. Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

a. Ballgruppen er i gang med å sette opp underholdning til ball 

b. Har behandlet sak om mobiltelefoner 

c. Har behandlet sak om Stavangerskolen 2025 

3. Nytt fra FAU 

a. Jobber med organisering av ball 2019 

b. Jobber med organisering av info møte for foreldre med tema: rus og vold 

4. Nytt fra skolen 

a. Hel og halvdagsprøver i gang på alle trinn, ballforberedelser,   

5. HMS-saker/skolemiljøsaker 

a. Skolegårdaksjon torsdag 13.12 kl. 18.00 

 

Sak nr.:  

30/18 Regnskap 2018 
 

Regnskap pr oktober 2018. 
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Sak nr.:  

Resultatet viser et merforbruk på 3,25 %, eller kr. 1 110 000,-.  

Skolen mangler en del refusjoner fra okt. for ansatte i permisjon i tillegg til refusjoner fra en 

ansatt i utdanningspermisjon og midler fra SCIM (forskningsprosjektet) som i skrivende 

stund ikke ligger inne. Rektor redegjorde for eksakt status på møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapsorientering til orientering. 

 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 

31/18 Resultater Nasjonale prøver 2018 
Resultatene for årets nasjonale prøver er nå offentlige og tilgjengelige. Skolen har analysert 

og satt inn tiltak på bakgrunn av resultatene.  

 

Rektor informerte om analyse og hvordan skolen bruker resultatene.  

 

Se vedlegg 1 og 2 for resultater. 

 

Forslag til vedtak: 
Driftsstyret tar resultatene på Nasjonale prøver til orientering 

 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 
 

32/18 Ståstedsanalysen 2018 
 
Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert 

vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil 

prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har 

som mål å føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever. 

 

Forankring og bruk 

Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. 

Rektor har orientert personalet om Ståstedsanalysen og prosessert de planlagte prosessene. 

Det har vært enighet om når og hvordan skolen skulle gjennomført og fulgt opp analysen. 

Hele personalet har reflektert over og drøftet resultatene i de ulike fasene. Målet er at skolen 

skal bli en god arena for deling og kunnskapsutvikling og at skolen skal få et solid grunnlag 

for videre kvalitetsutvikling. 

 
Alle Stavangerskoler gjennomfører denne analysen ca. hvert 3. år. 

Kannik skole hadde en slik analyse sist i 2016. 

 

Vedlagt finner dere analysen for 2018. 
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Sak nr.:  

Kannik skole skal ha et møte med skolesjef for å ha dialog om prosess og ståsted. I dette 

møtet stiller solen med alle medlemmene Driftsstyret i tillegg til skoleledelsen. 

 

Rektor informerte på møtet. 

 

Se vedlegg 3 og 4 for analyse og vedlegg. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret vedtar skoleruten slik den foreligger. 

 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 

33/18 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
 
Rektor presenterte status på møtet. 
 
Skolen opplever et økende press på saker som omhandler elevenes psyke. 
Foreldre stiller krav til skolen som tar mye tid for lærere, andre ansatte og 
ledelse. Mye tid går på å ordne opp i konflikter som elever tar med seg fra fritid. 
Herunder skolevegring/høyt fravær, krenkelser og hets på digitale flater. I 
tillegg har vi opplevd økende utfordringer rundt elevenes psykiske helse med 
plager som ensomhet og utenforskap. 
Skolen skal og vil hjelpe, men omfanget er høyt og økende og svært ressurs 
tidkrevende for skolen.  
 
Skolen jobber kontinuerlig med elevenes skolemiljø. Vi ser at endret praksis og system 
fra høsten har ført til positive endringer.  
Skolen mener at saker blir tidligere oppdaget/varslet. Prosess med alle involverte 
klasser/elever/foreldre/lærer/skole er mer nyttig. Instrukser, prosedyrer og regelsett 
blir fortløpende evaluert og tilpasset saker og praksis. 
Skolen jobber svært godt med preventive tiltak, elevinvolvering og andre tiltak for å gi 
elevene på Kannik skole et best mulig skolemiljø. 
 
Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 
 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 
 

34/18 Sak vedr mobiltelefoner i skolen 
 
Elevrådet har hatt saken i prosess og klassene svarte i løpet av uke 47. Leder 
sammenfattet svar fra elevrådet. 
 
Rektor har hatt prosess i personalet og skolen stiller seg bak skrivet som ligger vedlagt. 
 
Driftsstyret sender inn vedlegg skolesjef som svar fra Kannik skole. 
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Sak nr.:  

Se vedlegg 5 og 6. 
 
Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 
 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 

28/18 Befaring nybygg, ballbinge og uteområder (Utsatt fra forrige møte) 

Driftsstyret avholder befaring på nybygg og uteområder. 

Rektor ønsker å vise frem nybygget og oppgraderingen skole har fått bygningsmessig.  

Samtidig vil rektor vise hvilke utfordringer skolen har med den eldre bygningsmassen. 

Rektor mener Stavanger Eiendom må få en rapport på tilstanden på skolen og hvordan 

skolens ansatte, elever og foreldre opplever det daglige skolemiljøet på skolen. Kannik skole 

bør vurderes rehabilitert i løpet av de neste årene. Bygningen preges av slitasje og er 

gjenstand for konstant flikking, vedlikehold og reparasjoner som er kostbare for kommunen. 

Herunder: 

- Utfordringer med ventilasjon og varme.  

- Størrelse på undervisningsrom 

- Utfordringer med grupperom og andre undervisningsrom 

- Utfordringer med renhold og vedlikehold 

Styret gikk en liten runde i skolebyggene. Styret fikk se nybygget, kunst og håndverkavdeling 

og klasserom i a-bygg. Skolen er preget av slitasje og flikking. Styret fikk se utfordringene 

skolen har med bygget både i forhold til slitasje, men også pedagogiske utfordringer vedr 

romsituasjon (antall og størrelser). 

Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 
 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 

35/18 Eventuelt 
 

 
Neste møte: 28.01.19 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


