
  
 
 

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: 

25.05.19 

Deltakere:  Emma Miella Goody 10D elevrådsleder, Selma Gjeldsvik Steigen 10B nestleder elevråd, 
Kjetil Hjertvik leder DS, Erik Hammer politisk representant, Svein Helge Kallevik 
FAU-leder, Tomas Kroon andre ansatte rep, Egil Alne referent og rektor 

Forfall:  Trine Fyljesvoll ansatt rep, Inez Hetland ansatt rep 
Kopi til:  Skolens hjemmeside, Thomas Instefjord (avd.leder), Hilde Hesby (avd.leder), 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: Har snakket om Solidaritetsdagen 3.juni. Har snakket om nye arbeidsplaner 
som starter neste år. Klimadebatt på onsdag 5.t etter at elevrådet tok tak. 
Fau: Orientering om saker fra FAU. 
Ingen forhåndsmeldte saker fra elevråd og FAU. 
Vedtak: Tas til orientering.  

3  Økonomi 
Rapport viser at skolens grep med klassesammenslåing og nedbemanning var riktig. 
Det gjøres en jobb for å hente inn fjorårets overforbruk, samt å styre etter de 
rammene vi har inneværende år. 
 
Vedtak:Tas til orientering 

4  Renovering Tastaveden v/FAU. 
Artikkel her. 
Det lages et skriv etter initiativ fra FAU: 
 
Til kommunaldirektør Bymiljø og utbygging, Leidulv Skjørestad 
 
Driftstyret og  Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Tastaveden skole får stadig 
spørsmål fra engasjerte foreldre og barn om status og fremdrift i rehabilitering 
og nybygg ved skolen. Det er fremdeles et høyt engasjement og store 
forventinger til prosjektet blant foreldre, elever og i bydelen ellers. De siste 
utsettelsene fører naturlig nok også med seg bekymringer for fremdriften og 
utsiktene til fortsatt bruke av en skole med tydelige oppgraderingsbehov. 
 
Vi ber derfor kommunaldirektøren redegjøre for status og fremdriftsplaner i 
prosjektet, aller helst i god tid før sommerferien. 

 

https://www.minskole.no/tastaveden/artikkel/249855


 
 

 
Videre vil det bli satt pris på om det kan sies noe om eventuelle 
erstatningslokaler, nå som prosessen er blitt midlertidig stanset.  
 
Driftstyret og FAU ber også om informasjon om hvilken medvirkning det åpnes 
for, dersom rammebetingelsene for prosjektet endres fra en BVP modell til en 
annen entrepriseform. 
 
Vi har hatt stor glede av og interesse i den prosessen som har vært hittil, og 
håper å kunne bidra positivt videre.  
 
Med vennlig hilsen 
Kjetil Hjertvik, Driftsstyreleder Tastaveden 
Svein Helge Kallevik, leder FAU Tastaveden 
 
Vedtak: 
Driftsstyret registrerer at det er oppstått ytterligere forsinkelser i 
rehabilitering og nybygg av Tastaveden skole. For å sikre ro og trygghet 
blant foreldre/foresatte, ansatte, elever og befolkningen i bydelen rundt 
den videre prosessen, sendes understående brev i samarbeid med FAU til 
kommunaldirektør Bymiljø og utbygging.  
 

5  Skolerute 20-21 
 
Vedtak: Skolerute 20-21 vedtas 

6  Personal 
 
Ansettelser: 
Mikal Hebnes Olsen, full stilling kontaktlærer 
Anette Solstrand, full stilling kontaktlærer 
Hanne Marit Steigen, deltid tysk/matematikk 
 
Overføring til andre skoler: 
Eivind Thoresen 
Hanne Granhøy 
Anita Bekkeheien 
 
Pensjonerer seg: 
Kersti Ryssdal 
 
Studier neste skoleår: 
Christel Bærheim, matematikk  
Lene Bokn, matematikk 
 
Tilbake fra permisjon: Olav Hove 
 
Andre endringer: 
Alf Daniel Dahl nyansatt miljøveileder 100% 
Andreas Lyse, assistent 60% 
Vedtak: Tas til orientering 

7  Takk av utgående medlemmer av DS: 
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Takk til Emma og Selma for innsatsen i DS og elevråd på vegne av elevgruppen! 

8  Eventuelt 
mvh 
Egil Alne 
Rektor 
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