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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   25.09.2017 

 

Sak nr V/O  

18/17 V/O 

 
Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling 

B. Referat fra driftsstyremøtet 01.06.2017 

C. Status FAU, FAU-leder informerer  

D. Møtereferat elevrådet, legges fram på møtet 

 

Møteinnkalling og referat fra driftsstyremøte 01.06.17 godkjent. 

 

 FAU-leder informerte om at FAU har dette skoleårets første møte torsdag 05.10.17. 

 

Representantene fra elevråd la fram saker fra møte i elevrådet onsdag 20.09.17. Se 

referat fra dette elevrådsmøtet på skolens hjemmeside. Rektor deltar på neste 

elevrådsmøte for å kommentere en del av sakene som ble lagt fram på 

driftsstyremøtet. 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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19/17 O Skolens hjemmeside 

 

Orientering om statistikk og unike besøk på skolens hjemmeside pr 310817: 

   - Juni 2017: 1092 treff    (2016: 1077 treff)  (2015: 1444 treff) 

   - Juli 2017:     -     treff    (2016:  386 treff)    (2015:  735 treff) 

   - Aug 2017: 1192 treff   (2016: 1320 treff)   (2015: 1696 treff) 

 

Statistikken for månedlige, unike treff på skolens hjemmeside viser en nedadgående 

trend. En forklaring kan være at skolen gradvis har fått et lavere elevtall de siste 

årene. Fra driftsstyret pekes det også på at en må tenke offensivt for å holde oppe en 

god besøksstatistikk. Bør f.eks. møteinnkalling til henholdsvis FAU-møter og 

driftsstyremøter bli lagt ut på skolens hjemmeside i forkant av møtene, slik at 

foresatte får mulighet til å engasjere seg i ulike saker? FAU-leder/rektor tar 

spørsmålet om hva foresatte ønsker seg av informasjon på hjemmesiden opp på 

førstkommende FAU-møte. 

 

20/17 O Nye medlemmer i driftsstyret 

 

Rektor orienterer om status for driftsstyrets sammensetning. 

Vi ønsker nye medlemmer av driftsstyret velkommen. 

 

Driftsstyret har et nytt medlem høsten 2017. Dette er Mia Sterk-Hansen, som 

representerer sjette klasse i elevråd. 

 

21/17 O Skolens fokusområder 2017-2018 
 

Rektor informerer om status for skolens pedagogiske utviklingsarbeid 2017-2018. 

 

Rektor informerte om at det på planleggingsdagene i august var satt av tid til og ble 

jobbet med skolens fokusområder dette skoleåret. Det er bl.a. tatt i bruk en ny 

metodeplan for lese- og skriveopplæringen på 1.-4.trinn. Videre har alle skolens 

elever nå tatt i bruk Salto læreverk i norskfaget.  

 

Skolens fokusområder står også sentralt i lærernes pedagogiske fellestid mandager. 

Det er brukt tid på lesing og skriving nå i september, mens matematikk står i fokus 

på fellestider etter høstferien. 

 

Vassøy skole har i år to ansatte som deltar på kommunale samlinger i matematikk 

med Mona Røsseland. Kunnskap fra disse samlingene skal i etterkant formidles til 

resten av personalet.  

 

Skolen har dette skoleåret tatt i bruk 3 nye apper på iPad. Blant disse er Multi 

SmartØving, som er en app som brukes i matematikkundervisningen. 

      

22/17 O Oppstart av inneværende skoleår 

 

Hvordan har starten av skoleåret 2017-2018 vært? Rektor orienterer. 

 

Rektor fortalte at oppstarten av dette skoleåret ble noe spesiell, i og med at store 

deler av skolen bar preg av å være en byggeplass da de ansatte kom tilbake på jobb 

i august. Det meste av rehabiliteringsarbeidet var imidlertid ferdig til elevene hadde 

sin skolestart 21.august. 

 

Videre fortalte rektor at det er lagt stor vekt nå i oppstarten på at ansatte og elever 
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blir samkjørte både i forhold til rutiner og regler.  

 

Ellers har det vært en god oppstart med en flott elevgruppe og flinke ansatte. Blant 

annet har fadderne i sjette/syvende klasse gjort en kjempeinnsats med å være tilstede 

og ta godt i mot skolens nye førsteklassinger.  

 

23/17 O Skolens drift 
 

Rektor orienterer om: 

A. Økonomirapport 

Rektor la fram økonomirapport. Det vedtas endelig på driftsstyremøte i november, 

hvordan et eventuelt mindreforbruk disponeres.    

 

B. Status bemanning 

Det ble rapportert om svært lavt sykefravær for skolens ansatte. 

  

C. Status leksehjelp 

Ordningen med leksehjelp er godt i gang. Leksehjelp blir skoleåret 17-18 tilbudt 

elever i 5.-7.klasse. Pr. dags dato er det flest femteklassinger som benytter seg av 

tilbudet. 

 

D. Status drift SFO 

Pedagogisk SFO-leder Tor Olav Berge rapporterte om en god start for SFO etter 

sommerferien. 

 

E. Status vedlikehold/oppgradering skolebygg/skolegård 

Det meste av oppgradering av skolebygg er nå ferdigstilt. Det gjenstår noe på mat & 

helserommet. Det forventes at resterende arbeid på skolebygg ferdigstilles i 

høstferien i uke 41. 

 

24/17 V Ny modell for ressurstildeling til skolene, se vedlegg 2, 3 og 4 

 

Rådmannen i Stavanger ønsker at skolene v/driftsstyrene uttaler seg om forslag til ny 

modell for ressurstildeling til skolene. Høringsinstansene er bedt om å vurdere og ta 

stilling til de ulike forslagene i forslag til ny modell.  

 

Forslag til ny modell for ressurstildeling til stavangerskolene ble drøftet i 

driftsstyret. Rektor skriver i etterkant av møtet en høringsuttalelse fra driftsstyret på 

Vassøy skole. Høringsuttalelsen sendes driftsstyrets medlemmer for godkjenning, før 

den sendes endelig til skolesjefens stab.   

 

25/17 O Det sosiale miljøet på Vassøy skole 
Sak fra driftsstyremøte i juni-17. Saken ble da meldt av driftsstyreleder Kjartan 

Dirdal under «Er det noe vi kan gjøre enda bedre på Vassøy skole for at alle elever 

skal ha det bra?» 

 

Saken ble flyttet til neste møte i driftsstyret. 

 

26/17 O Informasjon fra rektor 

- skoleruta 2018-2019 

Det er ønskelig fra politisk hold i kommunen at skoler/barnehager blir mer 

samkjørte ifm planleggingsdager. Muligens kan dette bl.a. innebære at samtlige 

stavangerskoler får felles start/slutt på skoleåret. Endelig skolerute for neste skoleår 

forventes å bli vedtatt på driftsstyremøte i november.   
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- status akebakken 

Kommunen skal i gang med å fikse drenering under asfaltveien fra grusbanen til 

ballbingen. En ser på muligheten for å også få utbedret akebakken, når en først er i 

gang med gravearbeid.  

 

27/17 O Eventuelt 

- sak fra Tor Olav Berge: Ønske om å flytte starttidspunkt for driftsstyremøtene 

Driftsstyret ble enige om å prøve med en halv time tidligere starttidspunkt for neste 

møte - kl.16.45.   

 

 

 

 

 


