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Sak nr.:  Ansvar 

1 Innkalling og referat fra forrige møte; godkjent  
2 Informasjonssaker 

• Skolen: 
o Ferdig med innsøking til videregående skoler. Tidvis vanskelig å 

finne info om videregående skoler. Infomøter på Kannik for 
foreldre gjennomført. Alle elevene på 10. trinn har nå søkt. 

o Utviklingssamtaler starter etter påsken. Frivillig for foreldre i 
10.klasse 

o Planlegger neste skoleår. Elevtallet ligger an til å øke til 8 klasser. 
Vet ikke enda hvor mange som kommer til å gå til Wang 
toppidrettsgymnas. 

o Skolemiljø: Jobber for å unngå uønsket adferd som skaper 
negativt skolemiljø. Kannik har et godt renommé på denne 
fronten. Rektor invitert til konferanse angående dette for å 
fortelle hva Kannik gjør. Foreldre oppfordres til å kontakte 
skolen i tilfeller der ungdommene har utfordringer. 

o Lederkurs i Århus, tema IKT og pedagogikk. Ønskes mer 
samarbeid på tvers av ungdomsskolene i Stavanger for å dele 
kunnskap og kompetanse på området. 

o Spørsmål til rektor: 
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� Tunge ryggsekker. Bekymringsmelding fra mor på 8. 
trinn. Har ikke oppbevaringsskap til alle elever. 10.klasse 
har dette. Skaper en del støy med henting av bøker i 
timen. Dersom elevene pakker de bøkene de trenger skal 
ikke sekken veie 10kg. Vedtak: Skolen skaffer til veie 
oppbevaringsskap for alle elever. Tas opp i 
driftsstyret. 

� Jentemobbing: Er elevene opplyst godt nok om 
utfrysing/typisk jentemobbing? Rektor svarer at dette tas 
opp i lærerkollegiet jevnlig. Drøftes på trinn. 
Tiltakspakker for håndtering. Foreldremøter der dette tas 
opp. God dialog med foreldrene til de det gjelder. Ønsker 
ekspertise på skolen, men det er ikke lett å gjøre i 
praksis. 

• Elevråd: 
o LAN avlyst pga manglende foreldrevakter 
o Det er foreslått å innføre 60 min skoletimer, i stedet for 45 som i 

dag. Elevrådet er spurt for å lodde stemningen for dette forslaget. 
o Elevrådet skal bestemme hvor benken som skolegårdsgruppen 

fikk midler til, skal plasseres. 
• Skolegårdsgruppen: 

o Benker er klare til montering. Bordtennisbord i betong skal 
kjøpes inn. Møte med arkitekt for å se på skisser for hele 
uteområdet. Tidligste byggestart høst 2019. Ballbingen snart klar 
til oppbygging i enden av nybygget. 

• Driftsstyret: 
o Gjennomgang av elevundersøkelsen viser at på noen få spørsmål 

er det stor forskjell på Kannik og kommunens snittresultat, f.eks 
innvirkning på vurdering av eget skolearbeid. 

o Budsjettet: 3 fokusområder, blant annet; alle førstevalg for 
språkvalgfag bør prioriteres. 

o Skoleballet: Foreslås at skolen stiller som underskuddsgarantist 
på 300.000 kr for å unngå at enkeltpersoner i ballkomite må være 
garantister. Lærere skal ikke betale for seg selv. Fornøyd med 
hotellvalg. Ønsker ikke nedskalering av skoleballet. Øke 
egenandel til 300 kr. I år bidro skolen med 8.000, i fjor 16.000. 
Skolen foreslås å bidra med 25.000kr til neste års skoleball. 

3 Evalueringsrapporten etter skoleballet: 
o Godt fornøyd med arrangementet på hotell. Avlastende for 

arrangørene med hjelp fra hotell. 
o Forbedringer: organiseringen av vaktene. Trafikkavvikling gikk bra. 

Garderobene ble for små. 
o Samarbeid mellom ballkomite og elevråd må bli bedre. 
o Økonomi: går i null. Fått støtte fra skolen. Gratis DJ. God pris på 

hotell.  
o Ingen observerte ruspåvirkede elever. 
o Fra elevrådet: bedre samarbeid mellom ballkomite og skole. 

Nødvendig med dj? Ønsket flere slowdanser. 
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o Bra opplegg på hotellet. Garderobene fungerte ikke bra nok, elever 
mistet ting. 

4 Økonomi 
o 200.000 kr på konto, øremerkede midler som skal deles ut, blant 

annet til utegruppa. 
o FAU bør ha en koordinert oversikt over muligheter for å søke om 

midler til ulike tiltak. 

 

5 Neste driftsstyremøte 
o Dekket under sak 2. 

 

6 Eventuelt 
o Elevenes skolemiljø. Hvordan HjemSkoleHjem-samarbeid kunne bli 

bedre. Blant annet at skolen må gi raskere informasjon til hjemmet 
dersom det gjøres tiltak. 

o Linn Skjæveland har sendt forslag om fritidsklubb/fritidstilbud for 
Kannik skolekrets, og om FAU kan ta initiativ til dette. Ber om 
tilbakemelding fra elevråd om dette er ønsket av elevene. 

o Bekymringsmelding fra 9E om inneklima. Susing fra dør 
sannsynligvis pga undertrykk. Sitter med åpne vinduer på vinterstid. 
Må sitte med jakker inne. Rektors tilbakemelding: trodde ikke dette 
var et så alvorlig problem. Forsøkt utbedret tidligere, har blitt bedre 
men ikke løst. Stavanger eiendom ønsker ikke å utbedre ytterligere, 
det er godt nok. FAU oppfordres til å få flere tilbakemeldinger fra 
elever, slik at rektor kan ta dette videre igjen. 

 

 
Neste møte: 7.5.18 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 30.4.18 

 
 
Henning Helgeland 
Leder, FAU 
 


