
  

 

 

 

Referat 
 

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 26 september kl. 15.00-16.00 

Deltakere: 

 

Fravær: 

Monika Solberg-Leinebø (foreldrerep.)- leder, Mette Sømme (FAU-leder/foreldrerep.), Gnnnar Olsen 

Hagen – elev, Theo Sun Eide - elev og Lena Kristensen - andre ansatterep.  

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

rep.) 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  29.09.22 

1. Konstituering av nytt styre 

a. Utvalget ble konstituert 

2. Nytt fra Elevrådet 

a. Elevrådet er konstituert 

b. Jobber med søknad om midler fra FAU 

c. Ballkomite 

3. Nytt fra FAU 

a. Første møte. Satt sammen grupper. Ballkomite starter arbeidet i disse dager, kantine og 

anmerkninger 

4. Nytt fra skolen 

a. Vellykket oppstart, 8. trinn på Lundsvågen, 10. trinn har overnattinger, Nasjonale prøver 

gjennomføres, SMU er snart i gang. 

 

Sak nr.:  

01.22/23 Regnskap 2022 

 
Regnskap pr. august 2022. 

Skolen er i balanse og har sunn økonomi. Pr. nå har vi kr. 417 698,- i overforbruk (101,18%). 

 

02.22/23 UNG DATA 2022 
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Sak nr.:  

Rektor informerte om resultater. 

Vist frem på foreldremøtene. Resultatene viser at pandemien ikke har hatt stor negativ 

effekt. Kannik svar/resultater er på linje med Stavanger og resten av landet.  

Ser at arbeidet vårt med å veilede ungdom i valg og verdier treffer i forhold til svar. 

 
03.22/23 Status ungdomsmiljø i Stavanger 

 

Det var en del bekymring rundt ungdomsmiljøet i Stavanger i vår. Dette opplyste skolen 

om på møter og på nett. Kannik elever var ikke skolen med flest elever med bekymring, 

men vi tok likevel tak i problemstillingen. 

 

Pr nå er det svært få vi er bekymret for vedr rus og kriminalitet. 

De få som har utfordringer er vi tett på sammen med foresatte barnevern, politi m.fl. 

 

Vi ser at arbeidet skole og andre gjør har gitt resultater og vi har fått ungdommer bort fra 

belastede miljøer. 
04.22/23 Skolerute 2023/2024 

 
Det ligger to planleggingsdager i november pga sannsynlig studietur for personalet i 2023. 

 
Ingen kommentarer til fremlagt liste. 

 
05.22/23 Kannik skoles ordens og trivselsregler 

Skolens ordensregler legges hvert år frem i SU for innspill. 

 

Utvalget drøftet skolens praksis med anmerkninger. 

Blir tema i elevråd, fau og personalet i høst. Kommer tilbake til dette på neste møte. 

 

Foreldrerep og politisk rep. Kommenterte at reglene ikke var i samsvar med reglementet 

for Stavanger kommune ei heller lette å forstå for ungdom. 

Rektor tar dette til orientering. 

 

 
06.22/23 Vedlikehold bygg 

 
Status på planlagt forbedringer og informasjon om hvilke vedlikehold som må prioriteres. 

 

Forbedret ventilasjonssystem i alle bygg 

Ny solskjerming i alle bygg 

Flere klasserom males opp. 

Forbedring på utsyr og gulv i gymsal 

Forbedringer i garderober gymsal 

 
07.22/23 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
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Sak nr.:  

 
 
Skolen jobber kontinuerlig med elevenes skolemiljø. Vi ser at endret praksis og system 
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. 
 
Skolen har utvidet miljøtjenesten med to miljøterapeuter og 2 miljøarbeidere. 
Kannik satser på helse og trivselsfremmende tiltak og ser store gevinster i dette 
arbeidet. 
 

 
 Eventuelt 

 
 

 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


