
  

 

 

 

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 14. mai kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

 

Fraværende: 

Sveinung Eliassen (foreldrerep.)- leder, Henning Helgeland (FAU-leder/rep.), Bendik Haave 10c – elev, 

Charlotte Nessler 10e - elev, Kari Kvia – lærerrep., Anders Tjørhom – lærerrep. og Liv S Svela - andre 

ansatterep.  

 

Hilde Karlsen (politisk rep.) 

Kopi til: Oppvekst v/Bjarne Birkeland 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  18.05.18 

1. Godkjenning av innkalling - GODKJENT 

2. Referat fra sist møte - GODKJENT 

3. Nytt fra Elevrådet  

a.  Intet at melde 

4. Nytt fra FAU 

a.  Stor drøfting vedr elevers ungdoms- skolemiljø sammen med skole 

5. Nytt fra skolen 

a.  Eksamen er i gang 

i.  Nye 8 trinn settes sammen i disse dager 

1.  Innspurt med karaktersetting mm 

6. HMS-saker/skolemiljøsaker 

 

Sak nr.:  

15/18 Regnskap 2018 

 Regnskap pr april 2018. 

 

Resultatet viser et merforbruk på 4,7 %, eller kr. 476 214,-.  

Skolen mangler en del refusjoner fra april som i skrivende stund ikke ligger inne. Rektor 

redegjør for eksakt status på møtet. Ved oppdaterte refusjoner m.m. vil regnskap være mer i 

balanse. 
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Sak nr.:  

 

Rektors forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapsorientering til orientering. 

 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
 

16/18 Ressursdisponering 
 

 

Rektors forslag til vedtak: 
Driftsstyret går inn for ledelsens forslag til ressursdisponering skoleåret 2018 

 

Leder fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

Iht skolens någjeldende kvalitetsplan er skolens særlige fokusområder henholdsvis 

medborgerkompetanse og sosialt medansvar, lese- og skrivekompetanse, 

matematisk kompetanse, digital læring og dybdelæring. Ikke minst dette tilsier at 

skolen så langt over hodet mulig bør prioritere bruk av tolærerressurser på 

klassenivå til undervisning i fag innenfor rammen av disse særlige fokusområder, til 

fortrengsel for undervisning i andre fag. Driftsstyret er riktignok innforstått med at 

bygningstekniske begrensninger, ut fra en faglig vurdering, kan gjøre det 

hensiktsmessig med delte elevgrupper også i fag som ligger utenfor disse 

fokusområdene. Driftsstyret ønsker like fullt at timer med tolærerresurser prioriteres 

mot de fag som er mest sentrale i forhold til skolens vedtatte fokusområder.  

Driftsstyret vedtar derfor forslag til ressursdisponering som foreslått av rektor, men 

med den endring at rektor med virkning fra så snart det er praktisk gjennomførbart 

bes omfordele avsatte timer til tolærerundervisning i henholdsvis mat og helse, 

kunst og håndverk og svømming, til fag som fremstår som mer sentrale for 

måloppnåelse i forhold til skolens alt vedtatte særlige fokusområder så langt ikke 

tolærerundervisning i de nevnte fag fremstår som avgjørende nødvendig av 

praktiske hensyn. Driftsstyret er herunder innforstått med at dette for eksempel kan 

medføre at større deler av kroppsøvingsundervisningen kan måtte gis som annen 

kroppsøvingsundervisning enn svømming. 
 

Rektors forslag vedtatt med tre stemmer (ansatterepresentantene), mot to stemmer for 

leders forslag (foreldrerepresentantene). 

 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak vedtatt 

 

Protokolltilførsel fra ansatterepresentantene: 

Klubben på Kannik skole mener det er et viktig prinsipp at en lærer innehar 

rådgiverfunksjonen og at den ikke legges ledelsen. Vi ber rektor om å vurdere dette 

innspillet. 
 

17/18 Etablering av bokhyller for elever på 8. og 9. trinn 
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Sak nr.:  

(Oppfølging fra sak 13/18 – 19.03.18) 

 

Rektors forslag til vedtak: 

Driftsstyret går for alternativ 2, innkjøp av hyller fra IKEA 

 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt, men skolen ser på om det er mulig å få 

låsbare skap i stedet for hyller 
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Budsjett 2018 
 
Oppsett for skolens budsjett ligger vedlagt (vedlegg 2). 
Rektor redegjør for konsekvenser og begrunnelser for forslag på møtet. 

 

Skolen har større behov enn tidligere for innkjøp av Chromebook-er, pga høyere elevtall og 

slitasje på elev-maskinene.  

Dette vil medføre en større utgift enn budsjettert for. Skolen behov er 60 Chromebook som 

utgjør ca kr 150 000,- 
Rektor har meldt denne saken til skolesjef, men ikke fått forståelse for at dette må 
finansieres i tillegg til ordinært budsjett. 
Dette ønsker rektor blir satt inn som et tillegg til «planlagt overforbruk» i vedlegg 2, slik 
at totalt planlagt overforbruk blir kr. 670 000,- som er innenfor +/-3% regelen. 
I tillegg fikk rektor i dag en mail fra økonomiavdelingen som informerer om at de har 
gjort en feil i formler på regneark. Dette medfører at Kannik skole får et kutt på kr. 
508 000,- i årets budsjett. 
 
Rektors forslag til vedtak: 
Budsjett vedtas slik det foreligger 
 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 

19/18 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
 
Rektor presenterer status på møtet. 
 
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. 
 
Rektor orienterte o skolemiljøet på Kannik skole på møtet.  
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Sak nr.:  

Kannik har et godt skolemiljø og jobber med små og store saker, i klasser og med 
enkeltelever, preventivt og etter hvert som de dukker opp. 
 
Rektors forslag til vedtak: 
Sak tas til orientering 

 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

20/18 Orientering nybygg, ballbinge og uteområder 

Landskapsarkitekt har lagt frem forslag til uteområde for Kannik skole (vedlegg 3). 

Presiserer at dette kun er et foreløpig forslag. 

Rektor orienterte om forslag 

Rektors forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 

 

Vedtak: 

Rektors forslag til vedtak vedtatt 
 

22/18 Eventuelt 
 

Ingen saker til behandling. 
 

 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


