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Forfall:  

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, og Anders 

Kallevåg, elevrepresentant, Ole Gabriel Ueland rektor/sekretær 
Mia Sterk-Hansen, elevrepresentant 
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Sak nr V/O  

1/19 V/O 
 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling, se vedlegg 1 
B. Referat fra driftsstyremøtet 22.11.2018, se vedlegg 2 
C. Referat fra FAU-møte 04.02.2019, se vedlegg 3  
D. Referat fra elevrådsmøte, legges fram på møtet 
 
Sak A og B ble vedtatt. 
 
Sak C – referat fra FAU-møte 04.02.2019: 
- Sak om alkoholbruk blant ungdom på Vassøy: Saken ble drøftet i DS. Det ble pekt 
på at det nylig er funnet brukerutstyr for hasj på øya. Et samlet DS mener at saken 
fra FAU må løftes opp og fram, og at det er en økende bekymring i forbindelse med 
rusmidler og ungdom på Vassøy. Rektor bringer saken videre til møte i Utvidet 
ressursteam for Storhaug bydel - et tverrfaglig møte mellom skolene i bydelen, politi, 
uteseksjon, barnevern, oppfølgingstjeneste og fritid. Videre mener DS at en bør se 
på muligheten for å få ordningen med Natteravner opp å gå igjen.   
 
Sak D – referat fra elevrådsmøte 21.02.2019: 
- Sak om musikk i friminutt: Etter ønske fra elevrådet blir det fra om med uke 10 
musikk i storfriminutt både på mandager og fredager. 
- Sak om tregt internett: Rektor tar saken videre til IT-avdelingen i kommunen.  
 

http://www.linksidene.no/vassoy
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2/19 V Konstituering av DS 

 

Driftsstyret konstituerer seg selv og velger sin leder for 2019. Driftsstyrets leder 
velges blant foreldrerepresentantene. Dette i tråd med instruks gitt av Stavanger 
Kommune vedrørende DS. 
 
Vedtak: 
Lars Inge Nordbøe ble valgt til leder for driftsstyret på Vassøy skole i 2019.   
 FAU-leder Lene Faltinsen ble valgt til vara for DS-leder i samme tidsperiode. 

 
3/19 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. 
 

4/19 O Resultater fra foreldreundersøkelsen 2018 
 
Rektor orienterte om resultatene fra foreldreundersøkelsen. Det ble blant annet pekt 
på at en er svært fornøyd med deltakelsen om undersøkelsen, med en svarprosent på 
nær 90%. Videre viser svarene jevnt over en svært god foreldretilfredshet med 
skolens arbeid.  
 
DS-medlemmene hadde hver seg i forkant av DS-møtet trukket fram to områder der 
de mente foreldrene hadde skåret skolen bra på. Videre hadde de plukket ut et 
område der de mente skolen har en utfordring tatt resultatene fra 
foreldundersøkelsen i betraktning. 
 
Av områder hvor foreldrene har skåret skolen bra ble følgende fremhevet: 
- elevenes trivsel 
- god kommunikasjon skole/hjem 
- dialog og medvirkning 
- god støtte fra lærer 
 
Av områder hvor DS-medlemmene mente skolen har utfordringer ift 
foreldreundersøkelsen var: 
- manglende informasjon om skolehelsetjenesten 
- at alle ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en 
elev 
 
Drøftingen i DS tas med når årsplan for neste skoleår skal utarbeides. 
 

 

5/19 O Regnskap for 2018 
 
Rektor orienterte om regnskap for 2018. Status for fjorårets regnskap er et 
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mindreforbruk på kr. 123 360,- 
 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 

6/19 V Budsjett for 2019 

 

Rektor orientering om hovedtrekkene i budsjettet for 2019.  
 
Vedtak: 
Et samlet budsjett for Vassøy skole og SFO legges fram på neste driftsstyremøte og 
vedtas da.  
 

7/19 O Skolens drift 
 
Rektor orienterte om: 
A. Status bemanning  
Skolen har pr. dags dato en sykemeldt arbeidstaker. Det er søkt etter 2 nye lærere til 
neste skoleår. Frist for å søke er 28.februar.  
 
B. Status drift SFO  
SFO har et synkende elevtall. Pr. 0.04.2019 er antall elever med SFO-tilbud 14 
stykker. Synkende elevtall etter jul har vært en vanlig tendens på SFO de siste årene. 
SFO har et spennende samarbeid med de andre SFOene i bydelene Storhaug og 
Hundvåg. Blant annet får Vassøy SFO besøk fra over 100 SFO-barn nå i 
vinterferien.  
 
C. Status vedlikehold/oppgradering skolebygg/skolegård 
I løpet av vinterferien skal det monteres ny himling og belysning, samt nye 
varmeovner i bibliotek. Ovner og belysning skal også skiftes i gymsal. 
 

08/19 O Arbeid med årsplan for skoleåret 2019-2020 
 
Rektor orienterte om status og tanker rundt arbeidet med årsplan for neste skoleår. 
 
Informasjonen ble tatt til orientering 

09/17 O Eventuelt 

- info om skolering av nye medlemmer i driftsstyrene 2019 
Sendes aktuelle DS-medlemmer på e-post 
 

 
 


