
  

 

 

 

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 28 november kl. 15.00-16.00 

Deltakere: 

 

Fravær: 

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

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

Gunnar Olsen Hagen – elev, Theo Sun Eide - elev, Truls Dragseth Dydland (politisk rep.) 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  29.11.22 

1. Nytt fra Elevrådet 

a. Jobber med ballet 

b. Deltatt i høring vedr skolegrenser,  

2. Nytt fra FAU 

a. Jobber med ballet 

b. Hjertesoner (trafikkanalyse av veier rundt Kannik skole.) 

c. Delt ut penger til elevrådet – bordtennisbord. 

d.  

3. Nytt fra skolen 

a. Går inn i julemåneden med mye kjekt planlagt for elever og ansatte, 

b. Bordtennis turneringer 

c. Utviklingsarbeid på skolen: Vurdering 

d. Utviklingssamtaler med foreldre gjennomført 

 

Sak nr.:  

08.22/23 Regnskap 2022 

 
Regnskap pr. oktober 2022. 

Skolen er i balanse og har sunn økonomi. Pr. nå har vi kr. 49 222,- i underforbruk (99,88%). 

 

Sak tatt til orientering. 
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Sak nr.:  

09.22/23 Nasjonale prøver 
 

Sak tatt til orientering. 

 
10.22/23 Status ungdomsmiljø i Stavanger 

 

Rektor informerte om en bekymring i hele byen rundt barn/ungdom som har uønsket 

atferd (slåssing, truing, hærverk). Bekymringen fra politi og skoler er først og fremt på at 

alderen på de involvert er så lav (6.-7-trinn). 

Vi håper våre elever ikke involveres i dette, verken som offer eller medløper. Det er ofte 

samlinger i helger, men politi, uteseksjon, barnevern følger dette tett opp og samarbeider 

godt om å få stoppet disse hendelsene. 

Det er en mediesak på vei i Aftenbladet om situasjonen. 

 
11.22/23 Ståstedsanalysen – Kannik skole  

 
Rektor informerte om prosess på møtet 

Regner med å bruke 2 måneder på dette. 

Involverte blir holdt løpende orientert om prosessen. 

 
12.22/23 Kannik skole sine «Ordens og trivselsregler» 

 

Det var ingen kommentarer til nye Ordens og trivselsregler. 

 
13.22/23 Høring skolegrenser 

 

Skolen har hatt prosess på høringen sammen med Fau og elevrådet. 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/horing-si-din-mening-om-

skoleplass-og-skolekretser/  

 

Utvalget var enige om å sende høringsinnspill fra skolen, fau og elevrådet. 

 

14.22/23 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
 
Rektor presenterer status på møtet. 
 
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. 

 

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/horing-si-din-mening-om-skoleplass-og-skolekretser/
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/horing-si-din-mening-om-skoleplass-og-skolekretser/
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 Eventuelt 
Ingen saker. 

 
Neste møte: 13.02.23 

 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


