
  
 
 

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: 

24.09.18 19.30-21.00 

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:   
Kopi til:  Skolens hjemmeside, skolekonsulent Madeleine Nordhus Berg, 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: Vi har tatt opp temaet hærverk i elevrådet, etter utspill fra 
rektor på elevrådsmøte. Fikk med skriv fra rektor som skulle være til støtte 
i diskusjonen i klasserommet. Elevrådet opplever ikke at det har blitt bedre 
selv om det er tatt opp. Noen klasser har diskutert temaet veldig seriøst, 
andre klasser klarer ikke dette på samme måte..  
Rektor forteller at en håndfull elever har blitt tatt i hærverk etter dette. Det 
er sendt regning til flere enkeltelever grunnet hærverk. De får også 
anmerkninger i oppførsel, og hjemmet ringes. Rektor er glad for å ha med 
elevrådet i arbeidet mot hærverk. Arbeidet fortsetter. 
 
Fau: Opptatt av ungdomsmiljøet som har oppholdt seg på skolen på 
ettermiddag / kveld. Se egen sak lenger nede. Ellers handler det meste om 
juleballet.  
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering.  

3  Økonomi 
Moderat overforbruk, forventes å justeres inn av at det er færre ansatte dette 
halvåret. Fortsatt veldig lavt sykefravær på Tastaveden. 
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

4  Renovering Tastaveden 
Skolen prøver å involvere ulike parter. Husk elevene.  
DS involverer seg ved behov.  

 



 
 
5  Møtedatoer fremover 

26. november 
28. januar 
25. mars 
27. mai 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 

6  Utfordringer i ungdomsmiljøet; hva er gjort? 
Store tiltak gjort, endringer merkes. Elevrådet har vært på konferanse mot 
ungdomskriminalitet.  
Elevrådet tipser om at skolen mangler helsesøster.  
Skolen stiller seg bak elevrådets bekymring over at vi ikke har tildelt nok 
helsesøster.  
Forslag til vedtak: Tas til orientering 

7  Kunstbefaring ifm renovering. 
Kikket på et av flere kunstverk som skal renoveres og remonteres når Nye 
Tastaveden står klar. 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 

8  Eventuelt 
 
Refleks: DS tar opp at elever ikke sees i høstmørket. Elevrådet utfordres av 
DS å ta opp dette på neste møte. 
 
Sak fra tidligere: Lekser for de som ikke har internett. Skolen har 
leksehjelp for de som trenger Wifi fra skolen. Cromebook har jo alle elever. 
Ut over dette gjøres per nå ingen tiltak. 

Referent 
Egil Alne 
Rektor 
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