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Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenninger 
Innkalling til ekstraordinært FAU-møte og referat fra forrige FAU-
møte 7.11.16 ble enstemmig godkjent. 

FAU 

2 Økonomi 
FAU er et lovpålagt organ og må registreres i Brønnysund med et 
organisasjonsnummer for å kunne opprette en bankkonto. 
Foreningen «Kannik FAU» ble stiftet med møte med følgende 
dokumenter: vedtekter, stiftelsesdsokument. 

Økonomi/ 

FAU-

leder 

 

 
3 Orienteringssaker 

 Skolen v/rektor 
Skolemiljø: Ventilasjon i klasserom i gymsalbygget utbedret, 
samt ventilasjonsanlegg i skolen for øvrig rehabiliteres. 
Akkurat avsluttet en 6 ukers periode med 13 studenter fra UiS. 
Gode erfaringer med dette. 
Nasjonale prøver: Svært gode resultater; 4 poeng over snittet i 8. 
kl. og 5 poeng over snittet i 9 kl. 
Utviklingssamtaler for alle klasser avsluttet med svært godt 
oppmøte 
Økonomi: Budsjett i balanase 
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Cromebook (Googleprodukt istedenfor Ipad) forsinket levering 
pga feil hos Innkjøpsavd. i kommunen. 
 

 Elevråd 
Ingen nye saker 
 

 Driftsstyret 
Klasseturer: Vedtak fra driftsstyre i fjor. Skolen skal instruere 
klassene om at det ikke er tillatt med turer som ikke er etter 
skjema (pris, bruk av skoletid mv) 
Leirskole: Skal arbeider med å få gjeninnført leirskolen 
Økonomi: Driftsstyre vil få klarhet i hvilket handlingsrom det har 
til å påvirke budsjettet. 
- Skoleruta 2017-2018 vedtatt 
- Nybygg starter sommeren 2017, ferdig sommeren 2018 
- Skolen tar tak i nettmobbing. Ikke et stort problem på Kannik, 

men skolen tar dette på alvor og også utenfor skolen,dersom 
dette er skolerelatert. En mindre markering etter nyttår 

- Søknad til midler til trivselsledere på kr. 4000,- som takk for 
hjelpen (tur til Kongeparken), ble innvilget. 

4 Sykkelkampanje 
Hovedkampanjen blir høsten 2017 i samarbeid med de andre skolene i 
bydelen, bydels-FAU, politi, Trygg trafikk og evt. forsikringsselskap 
(sponse refleks mv). Fint dersom noen i FAU tar initiativ til en gruppe 
som kan dra dette. 

 
 
 
FAU 

5 Presentasjon av prosjekt «Oppgradering av uteområder på Kannik 
skole» 
v/Karen Stensland (8F) og Elisabeth Lotz. 
 
I forbindelse med nybygg (ferdig sommeren 2018) ved siden a C-bygget 
må dagens ballbinge fjernes og det er bevilget penger til ny ballbinge. 
Dette er en gylden anledning til å se på uteområdene på Kannik i sin 
helhet. Utegruppen vil søke om midler til oppgradering av 
skolegård/uteområdene. Kannik er allerede i dag en av de største skolene 
i landet og vil med nybygget få enda flere elever. 
Utearealene er i dag nærmest uten program/tilbud, og fremstår som store 
grå asfaltflater og brukes til parkeringsplass utenom skoletiden. 
Det vil bli gjennomført idésamling med elever og lærere med tema: Vi 
ønsker en helhetligplan for uteområdene på Kannik! Herunder ulike 
tema: bruk  av arealene i gymtimene, behov for møteplasser, for mange 
og for få (skolen har ingen aula), behov for overdekket uteområde, 
sandvolleyballbane, sitteplasser, belysning, beplantning.  
 
Eva Hølmebakk har bidratt med plantegninger og en forbildesamling med 
eksempler til inspirasjon for idedugnaden. Stikkordene er: Trygt, 
hyggelig og levende. 
Hva må beholde? Hva kan endres? Hva er utfordringene i dag? 
FAU ga i møtet alle fullmakter til «Utegruppa» og bes om å holdes 
informert. Utegruppen har gjort en flott innsats! 
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Driftsstyret må få beskjed dersom det kreves noe derfra. Hilde Karlsen 
(H) er politiske representant her. Gruppen blir utvidet med bl.a. Liv 
Kristine Rud. Rektor tar initiativ til en befaring med politikerne i 
Kommunalstyret for miljø og utbygging som har ansvar for kommunale 
bygg og utearealer. 

6 Valg av vararepresentant til driftsstyret 
Per Oftedal Ernst ble enstemmig valgt inn som vara fra FAU i driftsstyre. 
 

 

7 Eventuelt 
Det ble tatt opp at elevene sleper på tunge skolesekker og om mulighet til 
å oppbevare skolebøker på skolen.  
Rektor orienterte om at det kun er 10. klasse som har egne skap. Det er 
ikke plass til skap i klasserommene. Rektor tar saken til orientering, men 
ser ikke noen umiddelbar løsning på problemet. 

 

 

Neste møte: 23.01.2017 

Innleveringsfrist for saker til neste møte: 9.1.17 
 

 
Henning Helgeland 
Leder, FAU 

 


