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Møtereferat 
 

 

STAVANGER KOMMUNE 
 

Oppvekst og levekår 
Kannik skole 

 

Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 
Telefon: 51517250. Faks: 51517251 

E-post: - 

Web: www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. NO 964 965 226 

 

Gruppe: 

 
FAU – Kannik skole 

Møtested: 

Tidspunkt: 

Kannik skole, personalrommet 

Mandag 21. september 2015  kl. 19.00– 20.30. 

Deltakere: Ståle Frafjord              8A  

Cathrine Trettenes     8B – meldt forfall 

Henning Helgeland     8B vara 

Gary Cranner               8C – meldt forfall 

Sonja Kvalvaag            8D 

Sissel Haugdal Jore     8E 

Sven E. Torkildsen       8F 

Clemens Furnes          9A – meldt forfall 

Gunnar Veire               9A vara 

Jo Overå                      9B  

Helge Fosså                 9C – meldt forfall 

Bjørn Skjæveland       9C vara – meldt forfall 

Hege Vigran                9D – meldt forfall 

Keili Austbø                9D vara – meldt forfall 

Tone Kaasen               9E 

Arild Ness                    9F  

Inger Margrete Aase  9G – meldt forfall 

Øivind Ekeland            10A  - meldt forfall 

Toralf Haver                 10A vara 

Sveinung Eliassen        10B 

Carsten Boldrup          10C 

Tirill Håvardsholm       10D  

Elisabeth W. Haaland  10E 

Gyri Haave Nilsen        10F 

 Stein Endresen            Rektor 

Tora Harboe & Michelle Nygård          Elevrådsrepresentanter 

Kopi til: Lena Kristensen, Kannik lena.kristensen@stavanger.kommune.no  

 

Sak nr.: 

 

Sak: Ansvar: 

Sak 31/15 

 

 

 

 

Godkjenning av møtereferat fra siste møte  

Referat for FAU møte 8.juni ble godkjent. 

FAU-leder  

mailto:lena.kristensen@stavanger.kommune.no
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Sak 32/15 

 
Informasjon fra skolen 

 Rektor nevnte oppslaget om Kannik skole i Stvg 

Aftenblad på første skoledag. På grunn av dette 

skal rektor besøke Kampen skole for å informere 

elevene der om at Kannik skole er en god og trygg 

skole. Elevene på 7.trinn på Kampen skole kan 

velge å gå enten på Kannik eller Tastaveden. 

 Det er 2 lærere i langtidsfravær i 10.klasse. Det er 

flyttet lærere fra 8.klasse opp til 10. for å dekke 

opp. Dessuten er det lyst ut en ledig stilling som 

lærer pga dette langtidsfraværet. 

 Det blir arrangert solidaritetsaksjon med 

Syriaflyktningene. Elevene går rundt Mosvannet 

og kan kjøpe vafler når de kommer tilbake til 

skolegården. 

 Ståstedsanalysen blir gjennomført nå og regner 

med å være ferdig etter jul. Denne analysen 

erstatter den tidligere Respons-Dialog 

undersøkelsen. 

 Nasjonale prøver foregår nå. Det er mulig å søke 

om fritak ved helt spesielle grunner. Rektor har 

ikke mottatt noen søknader om fritak. 

 Kannik er Praksisskole. Det kommer studenter fra 

lektorprogrammet for å observere i timene. Det 

foregår i noen uker. 

Rektor 

Sak 33/15 Informasjon fra Elevrådet 

 Det blir Kannik LAN 4-6 desember. Foreldre vil 

bli spurt om å være vakter under arrangementet. 

 Elevene ønsker seg bokser/hyller til å legge 

bøkene i. Rektor forklarte at dette måtte elevrådet 

ta opp med Driftsstyret. 

Elevråds- 

representantene 

Sak 34/15 Informasjon fra Driftsstyret 

Sakslisten til neste driftsstyremøte ble gjennomgått. FAU 

gav enstemmig uttrykk for ønske om at Driftsstyret fattet 

vedtak i de respektive saker som følger: 

Sak 22/15: 

Driftsstyret tar regnskapet pr. 31.  august til orientering. Den 

fortsatte løpende økonomistyring skal innrettes slik at basisfagene 

norsk, matte og engelsk i nødvendig utstrekning prioriteres på 

bekostning av andre fag. Samtidig som 10. trinn i rimelig utstrekning 

Driftsstyreleder 
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skal prioriteres foran øvrige klassetrinn, mens 8. trinn i rimelig 

utstrekning skal prioriteres foran 9. trinn. 

Sak 23/15: 

Driftsstyret tar sak om Ståstedsanalysen til orientering. Rektor bes 

besørge synliggjort omfang av de personellressurser som medgår til 

gjennomføring av analysen. 

Bemerkning: I den grad de etterspurte opplysninger foreligger alt på 

mandagens møte, ser jeg for meg korrigering av teksten i aktuell 

utstrekning. Poenget er at FAU vil ha synliggjort hvilket arbeid slike 

undersøkelser medfører for skolen i en presset personellsituasjon. 

Sak 24/15: 

Driftsstyret går inn for ledelsens forslag til Skolerute 2016/2017.  

FAU støtter dette. 

Sak 25/15: 

Driftsstyret tar ledelsens redegjørelse for praksis knyttet til 

klasseturer/ekskursjoner til etterretning.                                                

FAU støtter dette. 

Sak 26/15: 

Driftsstyret går inn for gjeldende Ordensregler med følgende 

endringer: 

Punkt 10 a skal lyde: Elever uten hjelm, eller med sykkel som ikke er i 

forskriftsmessig stand, får ikke bruke sykkel på slike aktiviteter. 

Punkt 10 b skal lyde: Skole vil gi ordensanmerkning dersom elever 

bruker sykkel på slike aktiviteter, uten samtidig bruk av hjelm. 

Punkt 10 c: Skolen anbefaler at elever sykler til skolen med hjelm 

Sak 35/15 Rapport fra Arbeidsgruppene 

 Nye representanter valgte hvilke arbeidsgrupper 

de ønsket å være med i. 

 Skoleballgruppen: leder for gruppen Carsten 

Boldrup informerte kort om hva skoleballgruppen 

gjør. Han vil om kort tid begynne planleggingen 

av skoleballet som tradisjonelt pleier å være på 

siste torsdag i januar. 

 Skole-hjem & Trafikkgruppen: intet å rapportere. 

 Politisk gruppe: det er sendt søknad til 

Bydelsutvalget om å få midler til å få i gang igjen 

Fruktordningen. Det er søkt om å få støtte på Nok 

30.000,-. 

Gruppene 
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Sak 36/15 Møtedatoer for FAU skoleåret 2015-2016 

 FAU ble orientert om datoene for møtene for 

resten av året. Disse er: 

 21.sept-15, 19.okt-15, 23.nov-15 (ikke møte i 

desember), 18.jan-16, 22.feb-16, (ikke møte i 

mars), 18.april-16 og 23.mai-16 . 

FAU leder 

Sak 37/15 Til orientering 

 FAU ble orientert om at FAU må sørge for at 

informasjon blir publisert på nettsidene. 

 FAU representantene har fått invitasjon av 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å 

komme med forslag til kandidater til nytt FUG 

(Foreldreutvalget for grunnopplæringen) 

www.fug.no og http://www.fug.no/foreslaa-

kandidater-til-nytt-fug.5781980-152787.html  

 FAU leder orienterte om at det er viktig at FAU 

får orden på FAU’s bankkonto. Gyri Haave Nilsen 

i kl.10F bistår med dette og ble i den forbindelse 

valgt til kasserer. 

FAU leder 

Sak 38/15 Eventuelt 

 FAU repr. for kl.10E spurte rektor hva som var 

status på det nye modulbygget. Rektor kunne da 

fortelle at det ikke blir noe av modulbygget. Han 

sier at hele saken har tatt en ny dreining nå. Selv 

om ingenting er bestemt foreløpig, så har rektor 

grunn til å tro at et evt. nybygg blir en fast 

installasjon. 

 FAU repr. for kl.10F tok opp at hun ønsket at 

referat ble raskere publisert på nettet. Dessuten 

ønsket hun også at sakslisten til Driftsstyret kom 

tidligere. Det var flere i FAU som også ønsket 

dette. DS leder vil ta dette opp med rektor på 

kommende Driftsstyremøte. 

 FAU repr. for kl.8E tok opp en sak på vegne av en 

forelder i klassen. Saken gjelder mangelen på bruk 

av refleks blant elevene. FAU synes at saken er 

relevant og ber Skole-Hjem & Trafikkgruppen om 

å undersøke hva som kan gjøres for å få elever til 

å bruke refleks, f.eks. med Trygg Trafikk. 

 

 Referent: Tirill Håvardsholm 

Neste FAU møte: mandag 19.oktober kl.19:00 

 

http://www.fug.no/
http://www.fug.no/foreslaa-kandidater-til-nytt-fug.5781980-152787.html
http://www.fug.no/foreslaa-kandidater-til-nytt-fug.5781980-152787.html
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