
  

 

 

Møtereferat 
Oppvekst og utdanning 

Vassøy skole 

 

Postadr.: Pb.8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Sørstrandveien 38, 4076 Vassøy 

Telefon: 51859292  

E-post: vassoy.skole@stavanger.kommune.no  

www.linksidene.no/vassoy 

Org.nr.: 964 965 226 

 Gruppe: Driftsstyret (DS)  

 Møtested: Vassøy skole  

 Møtedato/ -tid: 22.11.2018   kl. 16:45  

 Møteleder Kjartan Dirdal Referent:  Ole Gabriel Ueland  

 Deltakere: 

 

 

 

 

Forfall: 

Kjartan Dirdal, leder DS, Lars Inge Nordbøe, kommende DS-leder, Hege 

Simonsen, leder FAU, Leif Kjetil Knudsen, politisk representant, Knut 

Pedersen, Henriette Midtskog, pedagogisk personale, Tor Olav Berge, 

andre ansatte, Mia Sterk-Hansen, elevrepresentant, Ole Gabriel Ueland 

rektor/sekretær 

Anders Rogne Kallevåg, elevrepresentant 

 

 Kopi til: ATV Elise Sesilie Aske Aanes og Bjarne Birkeland O&U  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   26.11.2018 

 

Sak nr V/O  

28/18 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling 

B. Referat fra DS-møte 20.09.2018 

C. Referat fra FAU-møte 13.11.2018 

C. Saker fra elevrådet 07.11.2018 

 

Sak A og B ble vedtatt. Andre referat ble tatt til orientering. 

 

29/18 O Skolens hjemmeside 

 

Orientering om statistikk og besøk på skolens hjemmeside pr 31.10.2018. 

   - August      2018:  486 treff   (2017: 1192 treff)   (2016: 1320 treff) 

   - September 2018: 717 treff    (2017: 1364treff)    (2016: 1279 treff) 

   - Oktober     2018: 786 treff    (2017: 1112 treff)   (2016: 1344 treff) 

 

Informasjonen ble tatt til orientering.  

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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30/18 O Ståstedsanalysen  

 

Vassøy skole skal gjennomføre ståstedsanalysen i løpet av våren 2019. Rektor 

orienterer om hva dette innebærer.  

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

31/18 O Endringer i bemanning inneværende skoleår 

 

Rektor orienterer om status for bemanning. 

 

Avdelingsleder Jon Heggheim har sin siste arbeidsdag 07.12.2018. Ledig 

avdelingslederstilling ble lyst ut i månedsskiftet september/oktober, men uten at det 

var aktuelle kandidater blant søkerne. Stillingen lyses ut på nytt i løpet av våren 

2019 og målet er å ha på plass ny avdelingsleder til skolestart i august. 

 

Elise Sesilie Aske Aanes, kontaktlærer i 6.klasse, har sagt opp sin stilling. Hun har 

siste arbeidsdag på Vassøy skole fredag 1.februar 2019. Skolen arbeider med å 

finne en erstatter for Elise. 

 

32/18 O Resultater fra elevundersøkelsen 2018 

 

Resultatene fra elevundersøkelsen gjennomført i høst er klare. Undersøkelsen ble 

gjennomført av elevene i 5. til 7.klasse. Resultatene ble drøftet i driftsstyret.  

 

Alle DS-medlemmer hadde i forkant av møtet funnet et område de mente elevene har 

skåret skolen bra på, og et område der en mener skolen har en utfordring tatt 

resultatene fra elevundersøkelsen i betraktning. 

 

Av områder som en mener en har skåret bra på er: 

- Jeg gleder meg til å gå på skolen 

- God støtte fra lærerne 

- I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil 

- Jeg trives på skolen 

- Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan 

 

Av områder en mener skolen har en utfordring er: 

- Arbeidsro 

- At skåren på om en har blitt mobbet ikke er 100% på nei 

- Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide i fagene? 

 

Innspillene fra DS tas med i arbeidet til ny årsplan for neste skoleår. 

 

33/18 V Mobiltelefoner på skolen. 

Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger ønsker at rådmannen skal innhente 

innspill, erfaringer og anbefalinger fra skolene, elevene og foreldrene når det gjelder 

hvordan mobilbruk i skolen skal reguleres. Skolesjefen ønsker i den forbindelse at 

skolenes driftsstyrer gir tilbakemelding på skjema med ulike spørsmål knyttet til 

mobilbruk. 

 

Skolens ledelse har laget et utkast til svar (vedlegg 4 – rød tekst), som ønskes 

diskutert og eventuelt redigert i driftsstyremøtet. Elevrådet har allerede svart på eget 

skjema om mobilbruk på elevrådsmøte 07.11. 
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Utkast til svar på skjema om mobilbruk i skolen drøftet og vedtatt i driftsstyret. 

Ferdig redigert svar fra driftsstyret er sendt rådmannen. 

34/18 V Disponering av over-/underskudd for budsjettåret 2018 

 

Rektor orienterer om status økonomi og hvordan et overskudd/underskudd på 

skolens budsjett foreslås håndtert. 

 

Pr. dags dato ser det ut til at skolens budsjett kommer til å gå i balanse ved årets 

slutt.  

 

35/18 V Møteplan for drifsstyret våren 2019 

 

Følgende datoer foreslås for møter i driftsstyret våren 2019. Begge datoer med 

møtestart kl.16.45: 

- 21.02.2019 

- 23.05.2019 

 

Møtedatoer for driftsstyret våren 2019 ble vedtatt. 

 

36/18 V Årshjul for driftsstyret 2019, se vedlegg 5 

 

Forslaget drøftes i driftsstyret. 

 

Årshjul for driftsstyret 2019 ble vedtatt. 

 

37/18  Eventuelt 

- kort informasjon om status for foreldreundersøkelsen 

- kort oppsummering av skolebesøk 08.11 fra Strøno skule i Os kommune 

 

 

 


