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Vassøy skole 

 

Postadr.: Pb.8069 Forus, 4068 Stavanger 
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Telefon: 51859292  

E-post: vassoy.skole@stavanger.kommune.no  
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 Gruppe: Driftsstyret (DS)  

 Møtested: Vassøy skole  

 Møtedato/ -tid: 19.09.2019   kl. 16:45  

 Møteleder Lars Inge Nordbøe       Referent:  Ole Gabriel Ueland  

 Deltakere: Lars Inge Nordbøe, leder DS, Lene Faltinsen, leder FAU, Leif Kjetil 

Knudsen, politisk representant, Knut Pedersen, Henriette Midtskog, 

pedagogisk personale, Tor Olav Berge, andre ansatte, Anders Kallevåg 

og Martin Brekke Pedersen, elevrepresentanter, Ole Gabriel Ueland 

rektor/sekretær 

 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   20.09.2019 

 

Sak nr V/O  

20/19 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling, se vedlegg 1 

B. Referat fra driftsstyremøtet 25.05.2019, se vedlegg 2 

C. Referat fra FAU-møte 17.09.2019, legges fram på møtet v/FAU-leder  

D. Referat fra elevrådsmøte, legges fram på møtet v/elevrepresentanter 

 

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

 

21/19 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

Oppstart av inneværende skoleår 

 

Hvordan har starten av skoleåret 2019-2020 vært? Rektor orienterer. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering 

 

22/19 O Sikker skolevei 

 

Hvordan kan vi skape en tryggere skolevei for elevene på Vassøy skole? 

 

Klipping av hekker – Det er et problem at en del hekker ut mot veien på Vassøy tar 

opp en del av veibanen for syklister og gående. Dette kan igjen være med på å skape 

farlige situasjoner i trafikken. FAU har vært i kontakt med beboerforeningen, med 

oppfordring om at beboerforeningen tar saken videre med innbyggerne på øya. 

Rektor lager sak på hjemmesida, der det oppfordres til at alle med hekk mot veien 

http://www.linksidene.no/vassoy


 

2/2 

klipper denne kortklipt, slik at den ikke presser fotgjengere og syklister ut i 

veibanen.  

 

 Tungtransport – ifm bygging av ny kunstgressbane har det vært en del trafikk med 

store lastebiler på øya, mellom ferja og fotballbanen. Rektor har nylig vært i kontakt 

med Nordbø maskin, med henstilling om at store lastebiler ikke bruker ferjene med 

avgang fra Vassøy 08.10 og 14.15, da det på denne tida er skolebarn i veien. 

Nordbø maskin sier de vil prøve å få dette til, og at det ved store biler som allikevel 

må bruke nevnte ferjer, går en person i forkant av bilen som passer på evt 

trafikkfarlige situasjoner. 

 

Rektor sjekker til neste møte i DS hva som er skolens plikt og ansvar ift elevenes 

skolevei. 

 

23/19 O Etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Nye Stavanger, se vedlegg 3 

 

Saken om etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Nye Stavanger skal opp til 

behandling i fellesnemda – Nye Stavanger 16.09.19. Se saksfremlegget (vedlegg 3). 

Forhåpentligvis har vi også referat fra dette møtet på driftsstyremøtet. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering 

 

24/19 O Budsjett for 2019 

 

Rektor orienterer om status for inneværende års budsjett. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering 

 

25/19 O Skolens fokusområder skoleåret 2019-2020 

 

Inneværende skoleår har skolen 2 fokusområder. Dette er SEFAL og forberedelse til 

ny lærerplan – Fagfornyelsen – som trer i kraft neste skoleår. 

 

Rektor orienterer om skolens arbeid med fokusområdene. 

 

Informasjonen ble tatt til orientering 

 

26/19 O Eventuelt 

 

 

 

Forfall meldes på 45 66 51 46 eller e-post: ole.gabriel.ueland@stavanger.kommune.no   

 

 

Med vennlig hilsen 

Ole Gabriel Ueland, rektor Vassøy skole 

mailto:ole.gabriel.ueland@stavanger.kommune.no

