
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Kannik skole 

 

Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51517250  

 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret Kannik skole 

Møtested: Møterom 1 A-bygget 

Møtedato/ -tid: Mandag 28. oktober kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Fravær: 

Jan Isachsen (foreldrerep.)- leder, Anthony Martins (FAU-leder/foreldrerep.), Mona Lill Angell-Olsen – 

elev, Aksel Malmanger - elev, Katarina Kvernenes Hjeltnes – lærerrep., Anders Tjørhom – lærerrep. og 

Lena Kristensen - andre ansatterep.  

Hilde Karlsen (politisk rep.) 

Kopi til: Oppvekst v/Brit Elin Dobbe 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  04.11.19 

1. Godkjenning av innkalling 28.10.19 

a. Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

a. Styret og leder valgt 

b. Informert om konferanser (Eg e den eg e og psykisk helse) 

c. Skal kjøpe inn møbler til kantine fra midler gitt av fau 

d. Jobber med ball 

e. Hei Verden gikk bra 

3. Nytt fra FAU 

a. Startet med ball-arrangementet 

b. Engasjert i skolegårdprosjektet 

4. Nytt fra skolen 

a. Skolegård 

b. Nasjonale prøver 

c. Hei verden (kr 257 000,-) 

d. Spekter – se sak i media 

5. HMS-saker/skolemiljøsaker 

a. Jobber tungt med skolegården 

 

Sak nr.:  

01.19/20 Regnskap 2019 
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Sak nr.:  

 

 

Regnskap pr september 2019. 

Regnskapet viser et underforbruk på 1,8%, kr. 544 789,- 

 

Regnskapet går som planlagt, som vil si at skolen får et overskudd som tas med til neste år. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapsorientering til orientering. 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 

 

02.19/20 Skoleruten skoleåret 2020/2021 
 

Vedlegg 1 viser rektors forslag til skolerute 2019/2021. 

Det er lagt inn 5 planleggingsdager. 6. planleggingsdag legges til ettermiddag/kveld våren 

2021. 

 

Forslag til vedtak: 
Driftsstyret vedtar skoleruten 2020/2021 slik den foreligger i vedlegg 1 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 

 

03.19/20 Driftsstyret – overgang til «Skolens utvalg» (SU) 
 
Driftsstyrene skal som kjent avvikles til fordel for SU. Tekst under viser beskjed fra 

skolesjefens kontor.  

Hele saken som ble lagt frem i Fellesnemda kan leses her: Fellesnemnda - Nye Stavanger (se 

vedlegg 2) 

 

Driftsstyret på Kannik skole tar meldingen til orientering. 

Vedlegg 2 er politisk sak i sin helhet. 

 

På møtet vil rektor informere om hvordan ordning er tenkt brukt på Kannik skole. 

 

Under er tekst sendt ut fra skolesjefenes kontor: 

 

Til rektorene  

 

file:///C:/Users/sk15631/Downloads/Etablering%20av%20samarbeidsutvalg%20ved%20skolene%20i%20Stavanger.PDF
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Sak nr.:  

Etablering av samarbeidsutvalg i stavangerskolen 

 

Som kjent har kommunalstyret for oppvekst ønsket å avvikle ordningen med driftsstyrer 

på skolene og erstatte driftsstyrene med ordinære samarbeidsutvalg.  

Saken om etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger ble behandlet i 

Fellesnemnda 16.09.2019. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 
1. Fra 01.01.2020 skal Stavanger kommune ha samarbeidsutvalg på hver skole i 

samsvar med opplæringsloven § 11-1. 

2. Det utarbeides retningslinjer for samarbeidsutvalget i tråd med vurderingene i 

denne saken. Forslag til retningslinjer legges fram for godkjenning i utvalg for 

oppvekst og utdanning høsten 2019. 

3. Rådmannen utarbeider et program for skolering av medlemmene i 

samarbeidsutvalgene. Programmet utarbeides i samarbeid med Kommunalt 

foreldreutvalg. 

4. Forslag til tiltak for å styrke samarbeidet mellom samarbeidsutvalgene og utvalg 

for oppvekst og utdanning legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning 

høsten 2019. 

5. Sak om samarbeidet hjem-skole legges fram for utvalg for oppvekst og 

utdanning våren 2020. 

 

Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra rektorene, KFU og 

tillitsvalgte. Referansegruppen skal i høst arbeide med punkt 2 og 3 i vedtaket. Forslag til 

retningslinjer for samarbeidsutvalg legges fram til behandling i utvalg for oppvekst og 

utdanning den 20.11.19 

Mvh 

Brit Elin Dobbe 

Rådgiver 

Oppvekst og utdanning 

 
Forslag til vedtak: 

Sak tas til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 

 
04.19/20 Desentralisert kompetanseheving (DEKOMP) 

 
Kannik skole skal delta i DEKOMP fra 2020. 

Kompetansehevingen innebærer fokus på følgende: 

 

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer blant annet at utviklingstiltak skal ta utgangspunkt i 

lokale behov og prioriteringer. Utdanningsdirektoratet beskriver skolebasert kompetanseutvikling 

slik: 

«Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en 

utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, 

holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.»1 
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Sak nr.:  

I Utdanningsregion Midt-Rogaland vil dette bety at alle skolene i vår region vil inngå i et samarbeid 

om lokal skoleutvikling med hverandre og med Universitetet i Stavanger. Skolene vil etter grundig 

kartlegging av utviklingsbehov inngå en avtale hvor veiledning og kompetanseutvikling står 

sentralt. Skolene vil få støtte av fagpersoner fra Universitetet i Stavanger over tid. 

Kompetanse- og utviklingsveileder vil gi veiledning og støtte etter avtale med skoleeier. 

 

Hovedmål: 

 

Utdanningsregion Midt- Rogaland skal bygge kapasitet på alle nivå for å oppfylle 

sektormålene for ELEVENE i våre skoler: 

Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. Elevene skal mestre grunnleggende 

ferdigheter og ha god faglig kompetanse. Flere elever og lærlinger skal gjennomføre 

videregående opplæring. 

 

Strategier for å oppnå hovedmål: 

- Styrke det profesjonelle samarbeidet på skoler og fremme kollektiv læring, slik at alle lærere 

videreutvikle egen kompetanse 

- Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom skoler 

- Styrke det profesjonelle samarbeidet mellom kommuner 

- Styrke partnerskapet mellom UIS på kommune og skolenivå 

 

Utdanningsregion Midt-Rogaland har etter kartlegginger i egne kommuner blitt enige om 

følgende innsatsområder: 

 • Innsatsområde – Fagfornyelse, for god forankring og implementering av det reviderte 

 læreplanverket. Fokus fra 2018/19 for alle. 

 • Innsatsområde – Kvalitet i undervisning og læring hvor ulike tema inngår. 

Tema: 

 Tema 1 – lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet 

 Tema 2 – vurdering 

 Tema 3- andre tema innenfor partnerskapets behov og kapasitet 

Temaene over skal preges av følgende prinsipper: 

 - Utvikling av elevenes digitale ferdigheter/ Pedagogisk bruk av digitale verktøy 

 - Elevaktive læringsformer 

 - Forankring av nye læreplaner 

• Innsatsområde - Lederutvikling, for å støtte skoleledelsen i å lede skolebaserte 

utviklingsprosesser. 

 Hovedtema: organisasjonsutvikling og fagfornyelsen 

Innsatsområdene Kvalitet i undervisningen og elevers læring, Fagfornyelsen og Lederutvikling er 

gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes og må sees i sammenheng. 

 

Forslag til vedtak: 

Sak tas til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
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Sak nr.:  

05.19/20 Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 
 
Kannik skole har utarbeidet og revidert «Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø» 

for alle elever. 

Planen ligger vedlagt (vedlegg 3). 

 

Forslag til vedtak: 
Sak tas til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 

 
06.19/20 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 

 
Rektor presenterer 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. 
 
Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt 
 

07.19/20 Eventuelt 
 

Neste møte 09.12.19 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


