
  

 

 

 

Møtereferat 

Oppvekst og levekår 

Tastaveden skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Soltunveien 30 

Telefon: 51910100 Faks: 51910199 

E-post:   

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret ved Tastaveden skole 

Møtested: Personalrommet – Tastaveden skole 

Møtedato/ -tid: 26.11.18 

Deltakere: Emma Miella Goody 10D elevrådsleder, Selma Gjeldsvik Steigen 10B nestleder elevråd, Kjetil 

Hjertvik leder DS, Erik Hammer politisk representant, Janne Margrethe R Breivik ansatt rep, 

Olav Hove ansatt rep, Svein Helge Kallevik FAU-leder, Cille Ihle andre ansatte rep, Egil Alne 

referent og rektor 

Forfall: Cille og Svein Helge 

Kopi til: Skolens hjemmeside, Thomas Instefjord (avd.leder), Hilde Hesby (avd.leder), Bjarne Birkeland 

(Fagstab skole), kommunen sentralt for referat politikere. 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

EA    

Sak nr.:  

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat, saker til eventuelt. 
2 Informasjon fra 

 
Elevrådet: Møte om mobilbruk for en uke siden. De fleste er fornøyde med 
de reglene vi har nå, få vil ha endring. Tilbakemelding er gitt til skolesjefen, 
som tar det videre til politikerne. Dette gjøres på alle skoler. 
Tidligere har det også vært diskutert juleball, temaene ble som følger: 
8.trinn: Hawaii, 9.trinn: Flower power, 10.trinn: vinter.  
 
Fau: 
Juleball viktigste sak, det blir juleball i år også. Godt vakthold også i år. FAU 
endrer litt på innhold i år. Vil gjerne ha tale, men en tale i stedet for to. Eks 
elevenes tale, takketale, takk for maten-tale eller liknende. Kanskje kan 
elevrådet ta ansvar? 
 
Vedtak: Tas til orientering.  

3 Økonomi 
Moderat overforbruk. Fortsatt veldig lavt sykefravær på Tastaveden. Lærerne beskriver 

at det tidligere var mer ansatte, man kunne ha halv klasse i norsk og matematikk.  

Vedtak: Tas til orientering. 
4 Renovering Tastaveden  

Tastaveden i midlertidige lokaler under byggeperioden. 
Offentliggjøres i løpet av kort tid. Planen innebærer å være samlet på et tilpasset 
lokale like i nærheten. 
Vedtak: Tas til orientering 
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5 Skolerute 2019/20 

Lagt frem forslag med seks planleggingsdager fordelt i skoleåret.  

Vedtak: Vedtas på bakgrunn av forslag fra rektor og personalet. 
6 Orientering om testresultater 

Resultater nasjonale prøver 2018 

Resultater elevundersøkelsen 2018 

Vedtak: Tas til orientering 

7 Infosak om Link;  

Satsing på psykisk helse i Tasta bydel, veldig kjekt! 

Alle elever i Tasta bydel nås av prosjektet i årene fremover. 

Vedtak: Tas til orientering 

8 SMU 10.desember 

FAU og elevrådet må stille. 

Vedtak: FAU og elevrådet stiller på SMU. 

9 Eventuelt 
 

mvh 
Egil Alne 

Rektor 


