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Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte. 
 
Godkjent 

 

1,5 Valg av ny driftsstyreleder: 
Sveinung slutter i vervet sommer 2018. Nytt valg trenges - 2 år fra januar 
2019- 2021.  Først avklare et halvt år- fra august- desember 2018?. Ingen 
meldte seg. Sveinung og Henning er valgkomite og saken tas opp igjen 
høsten 2018. 

 

2 Orienteringssaker: 
• Skolen ved rektor: Stort kull av 8 klassinger til neste skoleår. 8 klasser 

med ca 210 elever . Ansetter 3 nye lærere- flere permisjoner da en har 
yngre ansatte. Forberedende eksamen er på gang de neste 2 uker. 17 mai 
tog - øke flaggborgen i år. Ønsker at foresatte skal melde seg til fagleder 
om de ønsker å gå i toget. Uteskisse av skoleområdet er lagt ut. 
Personalet skal på personal tur til London 21 september 2018. 
Standpunktkarakterer settes 30 mai 2018.  

• Driftsstyret: Egen e-post om budsjett og handlingsrom ble sendt ut før 
møte. Ressursfordelingen stilles spørsmål med av driftsleder. Nyttig å 
påpeke muligheten . Skolen har knappe resurser med foresatte ønsker at 
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en fordeler mer til de som trenger det mest for å gi alle best mulig 
undervisning. Skolen ønsker variasjon i fagene, slik at eleven ikke får for 
tung teorifag sammenhengende .  

• Elevrådet: Hyller og skap ønskes. Åpen dag med ulik salg for å få midler 
til skoleballet vurderes . Skoleklubb jobbes med. Inneklimainnspill- 
dårlig på flere rom , feks C303, 2 etasje A bygg. Suselyd i 
ventilasjonsanlegget. Dårlig temperatur regulering. Ønsker speil på 
toalettene. Ønsker at skolen vurdere uteregelen igjen - veldig kaldt å være 
ute i friminuttet etter påske. Reagerte på at elever ikke fikk være inne på 
toalettene . Eleven stiller seg positive til prøveordning med 60 min timer. 
Foresatt ønsker at skolen tar i bruk parkene/uteområde som Munkehagen. 
Kan skolen vurdere mulighetene for utvidet vakt i storefri ? 

3 Økonomi: 
Ingen endringer. Venter på faktura fra hotellet etter skoleballet. 

 

4 Bekymringsmelding fra foreldre. Arbeidsbelastning, lekseplaner, osv.: 
 
Helsesøster og rektor delte sine erfaringer og la frem en presentasjon . 
Foresatte ønsket å vite hvor reelt og stort det er på Kannik. Det har vært en 
del e-post utveksling mellom fortsatte og rektor . Rektor oppfordrer alle til å 
se fagdiskusjonen som skal være 30 mai kl 1400 om tema. Presentasjonen 
omhandler funn fra spørreundersøkelser blant ungdom som ungdata og Hør 
på meg undersøkelsen i Stavanger.  
 
Rektor fortalte om skolens kompetanse på området med miljøgruppe og 
styringstiltak. Det ble vist til teoretisk vurderingsløp, hvor en bør ha opp til 
1.6 vurderinger per uke for å få et vidt og brett fag grunnlag for å sette 
karakter. Foresattes innspill: ønsker bedre oversikt over ukeplanen, mer lik 
praksis mellom klassene og bedre samsnakking mellom de ulike lærerene for 
å gi bedre oversikt og forutsigbarhet , som igjen kan gi eleven  mindre stress 
og press.  
 
Rektor ønsker å innføre kalenderfunksjon sik at informasjon om vurderinger  
kan bli mer tilgjengelig samt at han vil gå tilbake til å legge ut infomasjon på 
hjemmesiden . Praksis med å gå via google-classroom fungerer ikke for alle - 
brukernavn og passord oppgis til foresatte. Det var enighet om at det var 
forbedringspotensiale og at presset på elevene må dempes.  
 
Bedre kommunikasjon mellom lærerne , mer likhet i praksis og at foresatte er 
med å dempe presset var innspill som ble gitt. Karakterer bør kanskje kunne 
leges på nett slik at elevene ikke sammenlikner seg så mye. Det går nok bra 
holdningen må snakkes opp - styrkebasert tilnærming.   
 
Elevrådsleder mente at det var veldig store variasjoner mellom lærerne - noen 
hadde mange vurderinger , andre få. Noen elever velger å kutte ut 
fritidsaktiviteter pga skole presset. Elevrådsleder påpekte også viktigheten av 
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stemmen til elevene som trenger ekstra tilrettelegging, fra Johannes 
læringssenter. De blir ikke hørt i elevrådet og må ikke glemmes . Elevene 
ønsker en forandring.  
 
Helsesøster kunne fortelle at hun ikke førte noe statistikk, men at det var flere 
elever som kom til henne for hennes tjeneste. De gjorde kartlegginger, men 
hun kunne ikke si å se store endringer av nevneverdig karakter de siste 6 år. 
Hun mente at skolen er preget av sine bydel- og levekårstall. Det er en 
kompleks sak. 

5 Inneklima 
Sak tas til orientering 

 

6 Saker til neste møte i driftsstyret: 
Budsjett, handlingsrom, undervisningsressurser - mer til de som trenger det, 
«Alle skal med». 

 

7 17. mai 
3 FAU representanter meldte seg å gå i tog. Flere ønskes. 

 

8 Eventuelt 
Kommunalt foreldreutvalgrepresentant ønskes. Først for å delta på møte 29. 
mai, deretter til å delta på ca 3 møter i året - ingen meldte seg. 

 

 
Neste møte: August/september 2018 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 1 uke før møtet 

 
 
Henning Helgeland 
Leder 
 


