
  

 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 

Kannik skole 

 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51 91 40 70  

 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalget Kannik skole 

Møtested: Møterom 1   

Møtedato/ -tid: Mandag 13. februar kl. 15.00-16.00 

Deltakere: 

 

 

Fravær: 

Monika Solberg-Leinebø (foreldrerep.)- leder, Gnnnar Olsen Hagen – elev, Theo Sun Eide - elev, 

Katarina Kvernenes Hjeltnes – lærerrep., Anders Tjørhom – lærerrep., og Lena Kristensen - andre 

ansatterep.  

Mette Sømme (FAU-leder/foreldrerep. og Truls Dragseth Dydland (politisk rep.) 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  15.02.23 

1. Godkjenning av referat 22.11.22 og innkalling 13.02.23 

a. Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

a. Deltatt på Skolegårdsundersøkelse 

b. Jobbet med ballet 

c. Fått info om alle skolens tilbud i friminutt av miljøtjenesten. Tar dette ut i klassene. 

3. Nytt fra FAU 

a. Jobbet mye med ballet og gjennomført dette på en god måte 

b. Skolehelsetjenesten var på forrige Fau-møte og informerte om deres arbeid på skolen 

4. Nytt fra skolen 

a. Det blir offisiell åpning av skolegården 17 mars med ordfører og andre prominente gjester. 

b. Jobbet med ball 

c. Prøvemuntlig for 10. trinn i uke 8 

d. Læringsmiljøundersøkelser på alle trinn 

e. Nytt adm. system Vigilo 

f. Utviklingsarbeid på skolen: Klasseledelse og vurdering etter ny læreplan. 

 

Sak nr.:  

15.22/23 Regnskap 2023 
 

Regnskap pr. januar 2023. 

Skolene fikk budsjett 4. februar. 

Første analyse er at vi ikke har fått økt budsjett. 

Elevtallet er ennå uklart da flere elever har ønsket skolebytte fra Kannik og elevinntaket til 

Wang ikke er ferdig (søknadsfrist 1. mars). 
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Sak nr.:  

Sak tatt til orientering 

 

16.22/23 Foreldreundersøkelsen 2023 
 

Resultatene for Kannik skole er gode. Undersøkelsen hadde god svarprosent som var 

godt over snittet til Stavanger kommune. 

Klasse med høyst svarprosent blir belønnet pizza. 

 

Resultatene på alle indikatorer ligger på et høyt nivå, godt over snittet til kommunen. 

Vi tar resultatene til etterretning og følger nøye med på utvikling og trender som eventuelt 

indikerer at noe må forbedres. 

 

Sak tas til orientering. 

 
17.22/23 Status ungdomsmiljø i Stavanger 

 

Kannik skole ser en forbedring i miljøet rundt våre elever. Vi får ikke melding om at våre 

elever er involvert i saker hos politi og uteseksjonen.  

Hendelser omtalt i aviser før og etter jul vet vi at nonen få elever hos oss var involvert i. Det 

ser ut til at de ikke lengre er det. Det er heller ikke mange saker generelt i byen. 

 

Vi vet at elever hos oss har blitt ranet av andre barn, men disse sakene har heldigvis stoppet så 

langt skolen vet. 

Elever som har blitt utsatt for ran og vold har opplevd dette på fritid. Vi har fått melding fra 

foresatte og politi om hvem dette har vært og det er politisaker som er håndtert bra og politi 

har hatt et godt samarbeid med foresatte slik at elevene er tatt godt i vare i ettertid 

 

Vi håper trenden med mindre saker fortsetter og følger nøye med for å kunne bistå hvis 

våre elever havner i uønskede hendelser. 

 
18.22/23 Elevundersøkelsen 2023 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-

vidaregaande-opplaring/resultater-fra-elevundersokelsen-2022-

23/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost  

 

Resultatene for skolene i Stavanger er ikke klare. Udir som har «satt foten ned» da de blant 

annet mener at resultatene inneholder personsensitiv data, og at det er en viss mulighet for 

at det kan spores tilbake til enkeltelever.  

 

Saken tas opp igjen når resultatene blir sluppet fra Udir. 

 
12.22/23 Evaluering skoleballet 2023 

 

Elever: 

Stort sett fornøyd med arrangementet, en noen punkter til forbedring: 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/resultater-fra-elevundersokelsen-2022-23/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/resultater-fra-elevundersokelsen-2022-23/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/resultater-fra-elevundersokelsen-2022-23/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
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Sak nr.:  

Tema var vanskelig å forstå hva var. 

Beskjeder om mathenting og logostikk ble ikke oppfattet av elevene. 

Ubehagelig med vakter på guttetoalett. 

Lite underholdning. 

Ikke fornøyd med DJ/musikk 

 

Lærer: 

Hadde en fin opplevelse som gjester og koste seg med mat og underholdning. 

Forbedringer: 

For høy billettpris 

Elever sa at det var lite mat på noen av matalternativene. 

Foreldre/elever har meldt om at det var drikking av alkohol på dansegulvet. 

 

Ballgruppen skal ha evalueringsmøte 13.02.23 og vil lage et resyme av ballet som blir 

presentert å neste FAU-møte. 

 

 
 Eventuelt 

 
Sakslisten bes sent ut seneste en uke før møtet. 

Neste møte flyttes til 24.04.23 

 
 

 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


