
  

 

 

 

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: 09.12.19 

Deltakere: Sine Dyrnes Misje 10B (elevrådsleder), Max Geitung-Larsen 10C (nestleder elevråd), Kjetil 

Hjertvik leder DS, Erik Hammer politisk representant, Trine Fyljesvoll ansatt rep, Inez 

Hetland ansatt rep, Svein Helge Kallevik FAU-leder, Tomas Kroon andre ansatte rep, Egil 

Alne referent og rektor 

Forfall: 
 

Kopi til: Skolens hjemmeside, Thomas Instefjord (avd.leder), Hilde Hesby (avd.leder), offentliggjøring i 

Public 360. 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

EA   09.12.2019 

Sak nr.:  

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat, saker til eventuelt. 

2 Informasjon fra 

Elevrådet: Orientering om saker fra elevråd. 

Ingen viktige saker siden sist. 

Fau: Orientering om saker fra FAU. 

Juleball arrangert.  

Idrettsdag i januar. Stavanger idrettshall. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering.  

3 Økonomi 

Fjorårets overforbruk er hentet inn. Alle mål nås. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

4 Renovering Tastaveden  

Kort orientering, mye positivt! 

Høsten startet med at kommunedirektøren ville utsette renovering av Tastaveden. 

Flertallspartiene skal 16.desember legge frem sitt budsjettforslag som tar Tastaveden 

inn i budsjettet, med ferdigstilling 2023. Alternative budsjetter har også tatt inn 

Tastaveden.  

Takk til FAU, elever og foresatte for støtten gjennom det hele! 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

6 Personal 

Ansettelser: 

Henrik Ueland ansatt i Olav Hoves permisjon 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
7 Driftstyrene (DS) skal bli Samarbeidsutvalg(SU).  

Gjennomgang av nytt regelverk. 
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Planlegging av oppstart SU 2020.  

8 Nasjonale prøver 

Gjennomgang resultater 
9 Møter fremover 

Innspillsrunde mtp. tidspunkt og organisering av møtene. 

Honorar er fjernet, dette kan være en faktor for når møtene tidfestes.  
Fagstab skole: «Det som evt vil bli nevnt på torsdag er dette med godtgjøring for 
medlemmene. Det har vært en del spørsmål rundt det. I og med at medlemmene av SU 
ikke er styremedlemmer med det ansvaret som følger med det, så får de ikke noe 
honorar for å være med i SU. Den største forskjellen mellom SU og DS, er at 
medlemmene av SU ikke har beslutningsmyndighet, men rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder skolen.» 

10 Eventuelt 

Evaluering juleball 

Elevene syns det var veldig kjekt, bra DJ, alle var med, god blanding mellom 

trinnene.  

Fau har fått gode tilbakemeldinger. Ingen problemer med oppgavene utover kvelden.  

 

Rektor syns dette var terningkast seks! 

 


