
  

 

 

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: 21.11.2019   kl. 16:45 – 17.45  

 Møteleder Lars Inge Nordbøe Referent:  Ole Gabriel Ueland  

 Deltakere: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Meldt forfall: 

Lars Inge Nordbøe, leder DS, Lene Faltinsen, leder FAU, Knut Pedersen, 

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

Martin Brekke Pedersen, elevrepresentanter, Ole Gabriel Ueland 

rektor/sekretær 

Leif Kjetil Knudsen, politisk representant, Henriette Midtskog, pedagogisk 

personale 

 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   22.11.2019 

 

Sak nr V/O  

27/19 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling, se vedlegg 1 

B. Referat fra DS-møte 19.09.2019, se vedlegg 2 

C. Referat fra FAU-møte 19.11.2019, legges fram på møtet 

D. Saker fra elevrådet 14.11.2019, legges fram på møtet 

 

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

 

28/19 O Elevenes skolevei, se vedlegg 3 og 4 

 

Sak fra forrige møte: Rektor sjekker hva som er skolens plikt og ansvar ift elevenes 

skolevei. 

 

Rektor legger fram info om saken, og saken drøftes i driftsstyret.  

 

Informasjonen ble tatt til orientering. Det utarbeides en trafikksikkerhetsbrosjyre til 

foresatte og en lokal plan for trafikksikkerhetsopplæring på skolen inn mot skoleåret 

2020-2021. 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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29/19 O Tilbakemelding fra tilsyn miljørettet helsevern 

 

Det ble den 7.november i år gjennomført miljørettet tilsyn ved skolen. Rektor 

orienterer om tilsynet.  

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

30/19 O Endringer i bemanning inneværende skoleår 

 

Rektor orienterer om status for bemanning. 

 

Osk Magnusdottir har sin siste arbeidsdag på Vassøy skole fredag 29.november. 

Maria Pedersen er ansatt som erstatter for Osk. 

 

31/19 O Brukerundersøkelser skoleåret 2019-2020 

 

Rektor orienterer om gjennomføringen av elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen 

og SFO-undersøkelsen inneværende skoleår.    

 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

32/19 O/V Status økonomi og disponering av over-/underskudd for budsjettåret 2019 

 

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. 

   

33/19 O Etablering av samarbeidsutvalg i stavangerskolen 

 

Som kjent har kommunalstyret for oppvekst ønsket å avvikle ordningen med 

driftsstyrer på skolene og erstatte driftsstyrene med ordinære samarbeidsutvalg.  

Saken om etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger ble behandlet i 

Fellesnemnda 16.09.2019. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

 

1.Fra 01.01.2020 skal Stavanger kommune ha samarbeidsutvalg på hver skole i 

samsvar med opplæringsloven § 11-1. 

 

2.Det utarbeides retningslinjer for samarbeidsutvalget i tråd med vurderingene i 

denne saken. Forslag til retningslinjer legges fram for godkjenning i utvalg for 

oppvekst og utdanning høsten 2019. 

 

3.Rådmannen utarbeider et program for skolering av medlemmene i 

samarbeidsutvalgene. Programmet utarbeides i samarbeid med Kommunalt 

foreldreutvalg. 

 

4. Forslag til tiltak for å styrke samarbeidet mellom samarbeidsutvalgene og utvalg 

for oppvekst og utdanning legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning høsten 

2019. 

 

5. Sak om samarbeidet hjem-skole legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning 

våren 2020. 
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Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra rektorene, KFU 

og tillitsvalgte. Referansegruppen skal i høst arbeide med punkt 2 og 3 i vedtaket. 

Forslag til retningslinjer for samarbeidsutvalg legges fram til behandling i utvalg for 

oppvekst og utdanning den 20.11.19 

 

Informasjonen ble tatt til orientering. Skolen avventer videre endelig instruks og 

sammensetning for ordningen med samarbeidsutvalg. 

 

34/19 V Møteplan for samarbeidsutvalget våren 2020 

 

Følgende datoer foreslås for møter i samarbeidsutvalget våren 2020. Begge datoer 

med møtestart kl.16.45: 

- 20.02.2020 

- 28.05.2019 

 

Møtedatoer for samarbeidsutvalget våren 2020 ble vedtatt. 

 

35/19  Eventuelt 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ole Gabriel Ueland, Rektor Vassøy skole 


