
  

 

 

 

Møteinnkalling 
 

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: Samarbeidsutvalget Kannik skole 

Møtested: Digitalt møte  

https://meet.google.com/ouz-suhj-wss  

Møtedato/ -tid: Mandag 10. mai kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Fravær: 

Jan Isachsen (foreldrerep.)- leder, Anthony Martins (FAU-leder/foreldrerep.), Håkon Sangnes Madsen– 

elev, Truls Dragseth Dydland (politisk rep.), Katarina Kvernenes Hjeltnes – lærerrep., Anders Tjørhom – 

lærerrep. og Lena Kristensen - andre ansatterep.  

Arian Darwish - elev 

Kopi til: Oppvekst og utdanning 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  11.05.21 

1. Godkjenning av referat 30.11.20 og innkalling 10.05.21 

a. Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

3. Nytt fra FAU 

4. Nytt fra skolen 

5. HMS-saker/skolemiljøsaker 

 

Sak nr.:  

17.20/21 Budsjett/regnskap 2021 

 
 
 

Regnskap pr. april 2021. 

Regnskapet viser et overforbruk på 0,6 %, kr. 97 766,- 

Dette er helt etter planen for Kannik skole. 

 

Sak tatt til orientering 

 

 

 

https://meet.google.com/ouz-suhj-wss
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Sak nr.:  

18.20/21 Brev kommunalsjef Oppvekst og utdanning 
 

Som avtalt i utvalget har SU sendt et brev til skolesjef med problemstillingen - elevinntak 

Wang. 

Vi håper at dette medfører at problemstillingen løses. 

Svar ønskes snarest. 

 

Sak tatt til orientering 
 

19.20/21 Elevtall 2021/2022 
 

Vi har nå 187 elever registrert på Kannik skole neste år. Elever som skal på private skoler, er ikke 

med i dette tallet. 

Tallet vil variere noe frem mot august, men av erfaring vet vi at vi vil ligge rundt dette ved 

skolestart. 

Det betyr at vi har 7 klasser neste år på 26-27 elever i hver klasse. 

 

Sak tatt til orientering 

 
20.20/21 Møter høsten 2021 

Forslag til tider: 
 
30.08.21 
04.10.21 
13.12.21 
Alle møter mandag kl. 15.00-16.30. 
Digitale møter (under Covid-19). 
 
Møtedatoer ble bestemt avsatt. 

 
21.20/21 Status situasjon vedr Covid-19 og tilsyn miljørettet helsevern 

 
Rektor redegjør for nylig avholdt tilsyn og hvordan koronasituasjonen preger skolen, hvilke 

ros-analyser som er utarbeidet, hvordan karantener håndteres, hvordan smitte blir håndtert 

m.m. 

 

Sak tatt til orientering 

 
22.20/21 Høring - skolestruktur 

 
Rektor informerer om høring under. 

Medlemmene tar stilling til om det skal utarbeides en uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved 

Kannik skole. 
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Sak nr.:  

Rektor får inn innspill på til høringen fra medlemmer som ønsker å gi innspill. Samler 

disse og sender dem ut til medlemmene som deretter gir samtykke eller ei til å sende inn til 

høring. 

 

 

 
Til skolene, Kommunalt foreldreutvalg og foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene 

 

Utkast til plan for skolestruktur ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 28. april 

2021. Utvalget vedtok å sende utkastet på høring. Sakspapirene kan leses her: Politiske 

møter - Møter - Utvalg for oppvekst og utdanning (28.04.2021) - Fjernmøte 

(360online.com) Selve planutkastet ligger som vedlegg i saken.  

 

Alle som har synspunkter, kan uttale seg i saken. Vi ber skolene legge forslaget fram for 

elevrådet og samarbeidsutvalget og ber om at foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene også 

gjøres kjent med høringen.  

 

Høringsfristen er 15. juli 2021.  

 

Synspunkt kan sendes på e-post til postmottak.oou@stavanger.kommune.no. Merk e-

posten med saksnummer 21/13371 – plan for skolestruktur. 

 

Endelig forslag til plan for skolestruktur skal sluttbehandles i kommunestyret 27. 

september 2021. 

Med vennlig hilsen 

Gurid Lomeland 

rådgiver 

oppvekst og utdanning 

_________________________________ 

T: +47 51 50 70 27 

stavanger.kommune.no 

 

 
 

23.20/21 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. 

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714627?agendaItemId=230348
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714627?agendaItemId=230348
https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1714627?agendaItemId=230348
mailto:postmottak.oou@stavanger.kommune.no
http://www.stavanger.kommune.no/
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Sak nr.:  

Skolen jobber svært godt med preventive tiltak, elevinvolvering og andre tiltak for å gi 
elevene på Kannik skole et best mulig skolemiljø. 
 

Sak tatt til orientering 
 

 Eventuelt 
 

 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


