
  

 

 

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  
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Org.nr.: 964 965 226 

 Gruppe: Driftsstyret (DS)  

 Møtested: Vassøy skole  

 Møtedato/ -tid: 22.02.2018   kl. 16:45 – 18.00  

 Møteleder Kjartan Dirdal Referent:  Ole Gabriel Ueland  

 Deltakere: Kjartan Dirdal, leder DS, Hege Simonsen, leder FAU, Leif Kjetil 

Knudsen, politisk representant, Knut Pedersen, Henriette Midtskog, 

pedagogisk personale, Tor Olav Berge, andre ansatte, Ingvild Midtskog 

Alveskjær og Mia Sterk-Hansen, elevrepresentanter, Ole Gabriel Ueland 

rektor/sekretær 

 

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

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   27.02.2018 

 

Sak nr V/O  

1/18 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling 

B. Referat fra driftsstyremøtet 16.11.2017 

C. Referat fra FAU-møte 18.01.2018 

D. Referat fra elevrådsmøte 18.01.2018 

 

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

 

2/18 O Skolens hjemmeside 

 

Orientering om statistikk og unike besøk på skolens hjemmeside pr 310118: 

   - Nov  2018: 664 treff    (2016: 1360 treff)  (2015: 1760 treff) 

   - Des  2018:  573 treff   (2016: 1100 treff)   (2015: 1308 treff) 

   - Jan   2018:  662 treff   (2017: 1255 treff)   (2016: 1559 treff) 

 

DS registrerte at det er en markant nedgang i antall unike treff på hjemmesiden for 

november-17 – januar-18. Det ble drøftet hva dette kan skyldes. FAU tar saken 

videre og drøfter denne på sitt møte 8.mars. Videre ba også DS FAU om å komme 

med innspill til ønsker om eventuelle endringer på skolens hjemmeside. Saken blir 

også tatt opp igjen på DS-møte i mai-18. 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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3/18 V Konstituering av DS 

 

Driftsstyret konstituerer seg selv og velger sin leder for 2018. Driftsstyrets leder 

velges blant foreldrerepresentantene. Dette i tråd med instruks gitt av Stavanger 

Kommune vedrørende DS. 

 
Dagens leder av driftsstyret Kjartan Dirdal fortsetter som leder i 2018 fram til nytt 

FAU trer i kraft i august/september 2018. FAU-leder Hege Simonsen fungerer som 

vara for DS-leder. 

 

4/18 V Delegering 

 

Følgende ble vedtatt å delegere til rektor: 

 

Driftsstyret ved Vassøy skole delegerer i tråd med reglementet for driftsstyrer 

myndighet til rektor til å fatte avgjørelser i konkrete personal- og elevsaker, 

herunder enkeltvedtak. Innenfor rammen av de budsjettfullmakter som bystyret har 

vedtatt delegeres rektor myndighet som sikrer den daglige driften av skolen. 

Rektor har det daglige ansvaret for skolens pedagogiske virksomhet og delegeres 

myndighet i samsvar med dette. Delegeringen innbefatter planlegging av 

undervisningen, herunder læreplanarbeid og utviklingsarbeid, gjennomføring av 

undervisningen og vurdering, herunder skolebasert vurdering. Rektor plikter å gi 

informasjon om saker som kommer inn under fullmakten. 

 

5/18 O Resultater fra Nasjonale prøver høsten 2017 

 

Rektor orienterer om resultatene fra Nasjonale prøver for 5.trinn høsten 2017. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

6/18 O Resultater fra elevundersøkelsen 2017 

 

Rektor orienterte om resultatene fra elevundersøkelsen. DS-medlemmene hadde hver 

seg i forkant av DS-møtet trukket fram et område der de mente elevene hadde skåret 

skolen bra på. Videre hadde de plukket ut et område der de mente skolen har en 

utfordring tatt resultatene fra elevundersøkelsen i betraktning. 

 

Av områder hvor elevene har skåret skolen bra ble følgende fremhevet: 

- støtte fra lærerne 

- fravær av mobbing 

- trygt miljø på skolen 

- det er kultur for at det er greit å gjøre feil 

 

Av områder hvor DS-medlemmene mente skolen har utfordringer ift 

elevundersøkelsen var: 

- medvirkning 

- arbeidsro 

- utfordringer i fagene 

- vurdering  

 

Drøftingen i DS tas med når ny årsplan for neste skoleår skal utarbeides. 
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7/18 O Regnskap for 2017 

 

Rektor orienterer om regnskap for 2017. Status for fjorårets regnskap er et 

mindreforbruk på kr. 131 465,- 

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

8/18 V Budsjett for 2018 

 

Rektor orienterte om hovedtrekkene i budsjettet for 2018. Ny ressurstildelingsmodell 

for Stavangerskolene og redusert elevtall for Vassøy skole fører til et strammere 

budsjett for 2018. Vikar- og driftsutgifter holdes på et minimum inneværende år. Det 

skal ansettes en ny lærer som erstatter lærer som har sagt opp stillingen sin ved 

skolen. 

 

Budsjett for 2018 ble vedtatt. 

 

9/18 O Skolens drift 

 

Rektor orienterer om: 

A. Status bemanning  

B. Status leksehjelp 

C. Status drift SFO  

D. Status vedlikehold/oppgradering skolebygg/skolegård 

 

Statusrapportene ble tatt til orientering. 

 

10/18 V Skoleruta for skoleåret 2018-2019 

 

Forslag til skolerute for Vassøy skole skoleåret 2018-2019 er vedlagt, se vedlegg 8. 

Rektor orienterer kort om forslaget til skolerute. 

 

Skolerute for skoleåret 2018-2019 ble vedtatt. 

 

11/18 V Dato for driftsstyremøte i mai-18 

 

På driftsstyremøtet i november-17 ble det vedtatt at DS-møtet i mai-18 skulle legges 

til 21.05.2018. En liten ekstra titt på kalenderen sier at dette er mandag 2.pinsedag. 

Møtedato må derfor selvsagt flyttes og foreslås lagt til torsdag 24.05.2018.  

 

Driftsstyremøte i mai-18 ble vedtatt lagt til torsdag 24.05.2018. 

 

12/17 O Eventuelt 

- 

 

 

 


