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Sak nr.:  Ansvar 

1 Konstituering, godkjenning av innkalling 

FAU konstituert. Innkallingen godkjent 
Leder 

2 Valg 
• Anthony A. Martins; enstemmig valgt til nestleder 
• Elisabeth W. Haaland og Ann Kristin Rise; begge valgt til vara til 

driftsstyret 

 

3 Informasjon 

• Skolen ved rektor 
o Velkommen til FAU-medlemmene.  Godt oppmøte!  FAU er 

viktig for skolen! 
o Bra oppstart av skoleåret.  8-trinnet virker veldig lovende, 6 store 

klasser, som ser ut til å ha klart å tilpasse seg godt allerede. 
o Mobilbruk:  Lovendring:  mobbing + krenkende adferd skal tas 

tak i av skolen! Nullvisjon er målet.  God læring forutsetter 
trygghet. Derav regelendring for å unngå netthets, skjønt det 
forekommer ennå allikevel for ofte.  Endringen har vært 
vellykket, elevene snakker mer med hverandre, det er mer analog 
sosialisering. 
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o Cromebook:  Er innført, med en del barnesykdommer, grunnet 
manglende kvalitetssikring av systemendringen inkludert 
oppfølging mot lærerne.  Men det går seg til. 

o Leirskole:  Ny ordning med leirskole på Langøy. 
o Natteravner:  Er ikke i vår bydel.  Kan vi få det på plass?  Ved 

Stokkavannet og Pumpehuset skjer det ting med elever fra skolen 
hver helg.  Vi trenger noen ildsjeler som kan sette dette i gang! 
Lene Larsen tar ansvaret for å få dette satt i gang.  Bak 
Natteravnene er det et ressursteam som samarbeider med 
skolene, politiet og PPT.  Kannik har stort nedslagsfelt, med 
mange foreldre, 1-2 kvelder pr skoleår er det som skal til for å få 
det til. 

o NuArt will come!  Følg med på skolens vegger når regnet en dag 
endelig stopper opp! 

 

• Elevrådet 
• Hei Verden går i år til Bangladesh 
• LHBT-(lesbiske, homifile, bifile og transpersoner)-samfunnet 

arrangerte ”Eg er den jeg er” – for å sette søkelyset på hva vi kan 
gjøre for å hjelpe hverandre til et godt liv. Og får SLUTT på 
skjellsord som Jævla Homo! Slutt å bruke det, samtlige av oss!  
Alle tillitsvalgte som deltok, skal fortelle videre til klassene om 
dette. 

• FRI-Klubben ved Pedersgata er åpen for alle hver torsdag 18-20.  
Dette er ikke minst et tilbud til ungdom med forskjellig type 
legning. 

• Digitalt:  Om nettvett, om konsekvensene av å bryte reglene for 
nettvett og nettmobbing. 

• Cromebook:  Mange elever ønsker å høre på musikk mens de 
arbeider.  Hvorfor kan de ikke det? 
Svar: Knyttet til språkundervisningen, så er dette ok, ellers ikke. 
Noen konsentrer seg imidlertid bedre med musikk, her må 
situasjonen vurderes. 

• 20 elever har henvendt seg til elevrådet vedrørende følgende: 
Straffen for feil mobilbruk er for hard.  Mobilen fratas elevene og 
gis anmerkning, ofte uten å få forklart seg. 

• Klubber er ønskelige:  sjakk, matte, leseklubber osv. 
• Ønsker volleyball- og basketball-turneringer.  

Skolemiljøtjenesten ser på dette. 
• Kan 10-klassingene være en time lenger på ballet? 

Svar:  Nei, vanskelig å organisere. 
• Evt:  Mange elever ønsker å sitte hvor de vil når de spiser.  De 

ønsker å sitte sammen med noen de kan være sosiale med.  
Hvorfor kan de ikke det?  Hvorfor har vi ikke eget spiserom? 
Svar: Ingen skal sitte alene, derfor denne ordningen.  

• Vi burde hatt eget spiserom, klasserommene er ikke egnet, 20 
minutter er heller ikke lang nok tid til alle å få spist. 
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• Opplegget med spising på egen plass i klasserommet skal 
evalueres  av skolemiljøutvalget etter en stund, og se om noe kan 
gjøres for å øke trivselen. 

• Driftsstyret 
o Lederen går av til sommeren, gjerne før.  2 vara ble valgt inn.   
o Driftsstyre må ha fokus på pengene som er lagt inn i budsjettet 

for neste år, fordelingsprinsippene til kommunen er endret, det er 
vanskelig å forstå hvor mye penger vi faktisk vil få neste år, hva 
er lagt inn i budsjettet?  Basistildelingen er endret, alle får 2,2 
million uansett størrelsen på skolen, mens levekårstildelingen er 
endret.  Det er vanskelig å lese konsekvensene av dette, det er 
ingen konkretet tall å forholde seg til. Budsjettet er lite 
transparent, tallene må offentliggjøres! 

o Har fått innført: at alle elever skal få førstevalget sitt på språk, og 
helst også i forhold til andre valgfag. 

o Sakslisten legges ut på skolens nettside + Stavanger kommunes 
sin hjemmeside. 

4 Økonomi 

Vi har 1500,- på kontoen til FAU, takket være en generøs gave fra en 7.klasse 
på Eiganes, som overførte klassekassen sin til FAU på Kannik.  Takk!  
 
Idèer for å få litt mer penger i kassen mottas med takk. 

 

5 Ballgruppen 
Svein Torkelsen er leder:  Ballgruppen trenger flere representanter. 4-5 
stykker til, for å gjennomføre ballet. Lene Heimlund Larsen og Lars 
Myklatun ble supplert til gruppen. Hvis flere ønsker det:  BLI MED!!  
 
Lokalene som har vært brukt til nå er blitt for små, det er blitt flere elever.  
560 elever, 35 lærere + 150 foreldre. Dialog med Energy Hotell/Choise er 
etablert. Hotellet står da for mat/servering/drikke, vi tar med kaker. Må øke 
billettprisen fra 100,- til 150,- kroner, men alle skal med, har du ikke råd, 
fikser skolen det. 

 

6 Skolegårdsutvalget 
Det er bevilget penger til å lage en helhetlig plan, etter workshopen i januar 
og massiv kontakt med administrasjonen og kommunen. Ytterligere 
bevilgninger skal opp i Handlings- og Økonomiplanen (HØP) i slutten av 
oktober, da må vi ha god dialog med politikerne. Akkurat nå er det lagt inn 
nær ingenting til Kannik. Vi trenger ca 8 millioner for en ny skolegård. Hva 
mer kan vi gjøre?  Få hjelp av pressen? Stille opp i bystyrets åpne halvtime og 
presentere oss?  Trygg Trafikk har en del midler.  Andre vi kan søke til?  
Andre poster i kommunen, som kan søkes via skolesjefen? 

 
Utegruppen ønsker å komme å presentere seg for elevrådet og ha en dialog 
med dem. 
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I 2018 skal kloakkrørene skiftes ut i området, skolegården vil da bli gravd 
opp.  Det må vektlegges å gjøre mest mulig i løpet av sommerferien! 

7 Saker til neste driftsstyremøte 
Ivaretatt under sak 3 

 

8 Møteplan skoleåret 17/18 

13.11.17, 22.01.18, 12.3.18, 7.5.18 
 
Det vil ved behov, bli benyttet muligheten for ekstraordinære møter. 

 

9 Eventuelt 

o Ikke alle tilgjengelige meieriprodukter man kan bestille til elevene er 
i henhold til Helsedirektoratets ernæringsråd. Skolen undersøker 
nærmere. 

o Anmerkningsordningen: Forståelse for at skolen trenger en 
reaksjonsmulighet, og en «straffeform», men er ordningen 
hensiktsmessig i sin nåværende form?  Har elevene en reell mulighet 
for å komme med sine syn på situasjonene de får anmerkning for, 
eller er de i realiteten fullstendig rettsløse?  Foreldre har reagert på 
forklaringene som lærerne skriver i sine rapporter, og påpekt den 
nedbrytende effekten det har på en del av barna.  Fordeles 
anmerkningene rettferdig?  Gjøres det forskjell på jenter og gutter, 
«snille» elever og «slemme» elever? Spørsmålet ble stilt prinsipielt til 
skolen, i håp om de vil se på systemet med lupe og litt friskt blikk. 

 

 
Neste møte: 13.11.17 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 6.11.17 

 
 
Henning Helgeland 
leder 
 


