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REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  01.12.2015 

1. Godkjenning av innkalling - godkjent 

2. Referat fra sist møte - godkjent 

3. Nytt fra Elevrådet 

4. Nytt fra FAU 

5. Nytt fra skolen 

6. HMS-saker/skolemiljøsaker – ingen saker 

 

Sak nr.:  Ansvar 

34/15 Regnskap pr. 31.oktober 2015 

Enstemmig vedtak:  

Driftsstyret tar regnskapet og ledelsens prognose til orientering.  

Driftsstyret har forståelse for at skolens ledelse har et ansvar for å 

forholde seg til gitte økonomiske rammer i driften av skolen. Likevel 

har styret behov for å understreke viktigheten av at man alltid 

vurderer besparelser i elevenes undervisningstilbud i lys av hva man 

regner for å være pedagogisk forsvarlig. 

 

35/15 Sak fra skolemiljøutvalget om Plan for fysisk aktivitet 

Enstemmig vedtak: 

Driftsstyret tar ledelsens informasjon om skolens organisering av fysisk aktivitet 

til orientering. 

Driftsstyret ber om at skoleledelsen i samråd med skolemiljøutvalget søker å 

fremskaffe mer presise opplysninger om i hvilken utstrekning skolen i det hele 

har realistisk mulighet for å øke omfang av fysisk aktivitet. Det være seg 

innenfor eller utenfor någjeldende budsjettrammer, og innenfor eller utenfor 

någjeldende tidsmessige rammer for skoledagenes lengde.  

 



 

 

2/2 

Sak nr.:  Ansvar 

Heri ber driftsstyret om at skolens ledelse, i den utstrekning skolemiljøutvalget 

ønsker det, bidrar til å legge forholdene til rette for at skolemiljøutvalget kan få 

innhentet opplysninger fra andre skoler eller ressurspersoner som grunnlag for 

mulig erfaringsutveksling.  

Driftsstyret ber om at skoleledelsen fremmer en ny sak om dette tema dersom 

skoleledelsen eller skolemiljøutvalget anser det hensiktsmessig. 

36/15 Sak fra Skolemiljøutvalget  om søknad om å bli «Trafikksikker skole» 

Enstemmig vedtak: 

Driftsstyret ber rektor iverksette søknad om at Kannik skole blir 

«Trafikksikker skole» 

 

37/15 Skolens Spesial-/sosialpedagogiske plan – orienteringssak 

Enstemmig vedtak: 

Driftsstyret tar skolens spesial-/sosialpedagogiske plan til orientering 

 

38/15 Nasjonale prøver- resultater 

Enstemmig vedtak: 

Driftsstyret er godt fornøyd med skolens resultater i de Nasjonale 

prøvene og tar resultatene til orientering. 

 

39/15 Eventuelt: 

Ingen saker under eventuelt 
 

 

Neste møte: 25.januar 2016 

Innleveringsfrist for saker til neste møte: 10.januar 2016 
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