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Deltakere: 

 

 

Fravær:  

 

Sveinung Eliassen (foreldrerep.)- leder, Henning Helgeland (FAU-leder/rep.), Ingunn Folgerø pol.rep. 

(vara), Bendik Haave 10c – elev, Charlotte Nessler 10e - elev, Anders Tjørhom vara (lærerrep.), Katarina 

Hjeltnes – lærerrep. (vara) og Liv S Svela - andre ansatterep.  

Kari Kvia– lærerrep og Hilde Karlsen (politisk rep.) 

Kopi til: Oppvekst v/Bjarne Birkeland 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  06.04.18 

1. Godkjenning av innkalling GODKJENT 

 

2. Referat fra sist møte GODKJENT 

 

3. Nytt fra Elevrådet 

a. Det ble gitt en gitt anledning til kort orientering. 

 

4. Nytt fra FAU 

i. Sak vedr inneklima er under utarbeidelse. Saken gjelder elever som melder om plager pga 

ventilasjon og temperatur. Politisk rep Folgerø ønsker informasjon fra rektor vedr dette slik at 

skolen kan få politisk hjelp om nødvendig. 

 

5. Nytt fra skolen 

a. Heldagsprøver er underveis 

b. Yrkesmesse avholdt på 10. trinn 

c. Søknadsfrist er gått for vgs, alle elever har søkt og vi håper de kommer inn på førstevalget sitt. 

 

6. HMS-saker/skolemiljøsaker 

a. Utemiljøgruppen venter på tegninger av ny skolegård. Arkitekt er i gang med tegninger og har fått 

alle innspill fra gruppen og rektor. Spennende! 

b. Ny parkbenk er kjøpt inn og mottatt, for innsamlede penger (kr. 40 000,-) og monteres snart i 

skolegård. 
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7/18 Regnskap 2018 
 

 
 

 Regnskap pr februar 2018. 

 

Resultatet viser et merforbruk på 6,26 %, eller kr. 421 244,-.  

 

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

Rektor gav en oversikt som viser at skolen har et lite overforbruk så langt i år. Størrelsen er 

det flere usikkerhetsmomenter rundt da skolen ikke har fått alle refusjoner inn. 

Overforbruket er ikke stort og rektor har kontroll og mener det ikke skal være så høyt når vi 

kommer til juni. 

For neste skoleår er det betydelig høyere da elevtallet øker betraktelig. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapsorientering til orientering. 
Vedtak 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  

8/18 Delegering til rektor 
 
Reglement for driftsstyrer i Stavanger kommune presiserer at rektor skal delegeres 
myndighet på følgende områder: personalområdet, økonomiområdet og det pedagogisk 
område. Vedlegg 4 beskriver hva dette innebærer (Se vedlegg 1). 

 

Forslag til vedtak: 

Rektor ved Kannik skole delegeres myndighet slik beskrevet i vedlegg 1. 
Vedtak 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

9/18 Ny budsjettildelingsmodell og utslag for Kannik skole 
 
Vedlegg 2 viser hvordan ny tildelingsmodell slår ut for Kannik med 2017-tall. 

Kannik skole får redusert sitt budsjett med ca. 1 million., noe som tilsvarer rett under 3%. 

 

Dette får konsekvenser for Kannik skole sitt skoletilbud. 

Rektor redegjør for konsekvenser på møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar sak til orientering 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

10/18 Budsjett 2018 
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Oppsett for skolens budsjett ligger vedlagt (vedlegg 3). 
 
Rektor presenterer og går gjennom oppsettet på møtet. 
Rektor vil også gå gjennom ressursfordeling (bemanning) på skolen, men legger dette 
frem som egen sak på neste møte. 
 
Foreldrerepresentantene forutsatte i tråd med tidligere behandling i Driftsstyret at alle 
elever får innfridd sine primærønsker i valgbare fremmedspråk, og at det sørges for at 
det opprettes valgfagplasser i et slikt omfang at alle elever også har kan få oppfylt sine 
primærønsker så langt praktiske forhold (for eksempel tilgang til gymsal eller andre 
nødvendige lokaliteter) ikke er avgjørende til hinder. Foreldrerepresentantene 
understreket viktigheten av at dette blir hensyntatt i endelig budsjett. 
 
Rektor opplyste at neste års budsjett vil bli balansert med 3% overforbruk.  
 
Forslag til vedtak: 
Budsjett vedtas slik det foreligger 
Enstemmig vedtak: 
Budsjett vedtas foreløpig slik det foreligger. 
 
Det var enighet om at endelig budsjett skal vedtas på neste møte. 

11/18 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
 
Rektor presenterte 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. 
 
Elevrepresentanter tok opp at elever med fremmedspråklig bakgrunn som kommer inn 
i skolen midt i skoleåret har vanskeligere for å implementeres i klasses/skolemiljøet enn 
andre. 
Det forkommer også noe utfrysning og utfordringer med sosiale medier på nett. Skolen 
jobber med dette og har noen saker løpende. I alle saker er foreldrene til de involverte i 
saken.  
 
Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 
Vedtak 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

12/18 Støtte til skoleball 

FAU mener ballet på Kannik skole over år har etablert seg som en tradisjon det er viktig å 

videreføre. I år var første gang ballet ble avviklet på hotell. FAU mener årets ordning i det 

store og det hele fungerte bra, og mener at denne måte å gjennomføre ballet på har 

fremtiden for seg. FAU ønsker ingen nedskalering av ballet/arrangementet. På den annen 



 

 

4/5 

Sak nr.:  

side øsker FAU heller ikke at billettprisene for elevene skal bli gjenstand for annet enn i 

høyden en mindre økning (maks en økning på kr. 50 per billett i forhold til årets nivå). 

Basert på årets erfaringer må vi imidlertid se i øynene at en videreføring av ballet i tråd med 

foranstående kan reise enkelte finansieringsmessige utfordringer. Årets ball satte i så 

henseende arrangementsgruppen i en krevende situasjon. Herunder var det et problem at 

gruppens medlemmer også til en viss grad måtte eksponere seg for formelt personlig ansvar 

for deler av de aktuelle kostnader, i påvente av avklaring av finansieringen. 

FAU ser det som viktig at disse utfordringer elimineres, og FAU vurderer i denne 

sammenheng at skolens bistand er nødvendig på særlig to områder: For det første bør 

skolen bidra med et visst tilskudd til finansieringen på minst kr. 25 000. For det andre bør 

skolen gi en underskuddsgaranti, som foreldre i arrangementsgruppen på forhånd vet man 

kan trekke på dersom det mot formodning skulle vise seg at ballet blir gjort opp med 

underskudd. 

Forslag til vedtak: 

A. Driftsstyret ser det som viktig at skoleballet videreføres etter de foran nevnte 

linjer. 

B. Skolen forutsettes, i nødvendig utstrekning og i fortløpende dialog med 

FAUs arrangementsgruppe, å videreføre sitt direkte økonomiske 

engasjement, og herunder støtte ballet med minst kr. 25 000 ved neste års 

ball. 

C. Skolen stiller i tillegg en løpende underskuddsgaranti oppad begrenset til 

kr. 250 000 som FAU kan trekke på dersom det viser seg at ballet, tross 

FAUs bestrebelser på det motsatte, skulle gå med underskudd.  

Dette skal være en sikkerhetsforanstaltning, og ikke noen støtte til ballet i egentlig 

forstand. I den utstrekning FAU må trekke på garantien i forbindelse med ett års 

arrangement bortfaller garantien uten videre for fremtidige års ball. 

Forslag til vedtak ble forkastet (stemmetall 4 – 2, kun foreldrerepr stemte for) 
 
 

13/18 ETABLERING AV BOKHYLLER FOR ELEVER PÅ 8. OG 9. TRINN 

 

Saksfremstilling: FAU ønsker at det etableres en ordning med hylle- eller skapplass for elever 

på også 8. og 9. trinn, etter tilsvarende linjer som de som gjelder for 10. trinn, der skolebøker 

i større utstrekning kan oppbevares på skolen også utenfor skoletid. Som begrunnelse 

fremheves særlig to forhold: A) Helsemessige forhold; det er opplyst at mange elever bærer 

skolesekker som er tyngre enn hva som fremstår som helsemessig akseptabelt. B) Praktiske 

forhold; en ordning med hyller eller skapplass som nevnt antas ikke minst å ville gjøre 

situasjonen lettere for elever med to hjem (typisk elever med skilte foreldre). 

 

Forslag til vedtak:  
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Det etableres så snart som mulig en ordning for også elever på 8. og 9. trinn, som 

innebærer at disse gis anledning til å ha bøker liggende i hyller og/eller skap på 

skolen på samme måte som hva som alt gjelder for elever på 10. trinn. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det etableres så snart som mulig en ordning for også elever på 8. og 9. trinn, som 

innebærer at disse gis anledning til å ha bøker liggende i hyller og/eller skap på 

skolen på samme måte som hva som alt gjelder for elever på 10. trinn. 

Forutsetningen r at dette lar seg finansiere på akseptabelt vis, noe som belyses 

gjennom gen sak til neste møte. 

 

 
14/18 Eventuelt 

 
Neste møte: 14.05.18 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


