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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 23. november 2015  kl. 19.00– 20.30. 

Deltakere: Ståle Frafjord meldt forfall- vara ikke tilstede 

Cathrine Trettenes 8B 

Gary Cranner 8C- ikke tilstede 

Sonja Kvalvaag 8D 

Sissel Haugdal Jore 8E 

Sven E. Torkildsen 8F 

  

Clemens Furnes 9A 

Jo Overå 9B  

Helge Fosså 9C 

Hege Vigran 9D 

Tone Kaasen 9E- meldt forfall- vara tilstede 

Arild Ness 9F  

Inger Margrete Aase 9G 

 

Øyvind Ekeland 10A 

Sveinung Eliassen10B FAU nestleder 

Carsten Boldrup 10C 

Tirill Håvardsholm 10D FAU leder  

Elisabeth Wallace Haaland 10E 

Gyri Haave Nilsen 10F- meldt forfall- vara meldt forfall 

 

 Stein Endresen             Rektor 

Michelle Nygård 8B 

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

 

Sak nr.: 

 

Sak: Ansvar: 

Sak 47/15 

 
Godkjenning av møtereferat fra siste møte  

Møtereferatet ble godkjent. 

 

 

FAU-leder  

 

mailto:lena.kristensen@stavanger.kommune.no
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Sak 48/15 

 
Informasjon fra skolen 

Utviklingssamtaler 

Utviklingssamtaler er avholdt de to siste ukene. Det er satt av 

20 min. pr. samtale. Det jobbes med å standardisere innholdet 

i samtalen også.  

Foreldreundersøkelse 

Det pågår en foreldreundersøkelse som er en nettbasert 

brukerundersøkelse der foreldre kan svare på spørsmål om 

hvordan de oppfatter barnets læringsmiljø i skolen. Fristen for 

å svare er 1. desember og resultatene vil bli lagt fram for 

Skolemiljøutvalget (SMU). 

Resultater fra Nasjonale prøver 

Resultatene fra de nasjonale prøvene på ungdomstrinnet (trinn 

8: engelsk, lesing, regning og trinn 9: lesing, regning) er 

tilgjengelig på skoleporten.no Snittet for elevene ved Kannik 

skole ligger over landsgjennomsnittet. Man har mulighet til å 

identifisere elever som scorer under snittet og iverksette 

tiltak.  

Trafikk 

Noen elever som sykler til Kannik skole følger ikke 

trafikkreglene og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Spesielt 

Eiganesveien/ Holbergs gaten er kritisk og en bør vurdere 

tiltak for å sikre skoleveien ved for eksempel trafikkvakter. 

Kantine 

Kantinen er åpen kun tirsdag, onsdag og torsdag. På grunn av 

økonomien har skolen ikke mulighet for å sette inn 

ekstravakter og har derfor åpent kun tre dager i uken. 

Rektor 

Sak 49/15 

 
Informasjon fra Elevrådet 

Ingen saker ble tatt opp. De skulle ha elevrådsmøte dagen 

etter. 

Elevrådsrepresentant 

 

Sak 50/15 

 
Skolefrukt 

Søknad om tilskudd til skolefruktordning fikk avslag. 

Bydelsutvalget mente at denne søknaden ikke kom inn under 

kriteriene og retningslinjene for tilskuddsmidlene. De 

oppfordret oss til å søke igjen. Kriteriene er: styrke det sosiale 

Elisabeth W. Haaland 
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fellesskap, sikre rusfrie alternativ for ungdom og styrke 

tilbudet til unge i bydelene. 

Sak 51/15 Orienteringssak  

Foreldrerepresentanter i Skolemiljøutvalget (SMU) er 

Elisabeth Wallace Haaland (10E) og Kari Idsøe (9C), jfr. sak 

44/15. Det avholdes 4 møter i SMU pr. år. 

FAU-leder 

Sak 52//15 Orienteringssak  

Rådmannens forlag om nye kutt i Stavanger skolens 

budsjett 2016 

Skolebudsjettet opererer med et kutt på 10 millioner som vil 

bety et kutt på ca. 250 000 pr. skole. Dette vil kunne medføre 

at skolen ikke kan ta inn vikarer i kantinen og klasser. Rektor 

opplyste om at det blir ca. 40 ekstra elever neste skoleår. Da 

vil det bli 7 klasser på 8 trinn. 210 elever ønsker å komme inn 

på 8 trinn neste år. Det opereres ikke med maks antall elever 

pr. klasse men skolen vurderer om det er pedagogisk 

ansvarlig med så store klasser. Det bør være minst 2 kvm pr. 

elev. Et nytt skolebygg er ikke nevnt i budsjettet. 

Rektor 

 

Sak 53/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra driftsstyret 

DS-leder redegjorde for de vedtak som var fattet på forrige 

DS-møte. (For nærmere oversikt over enkelthetene, se 

driftsstyrets referat fra møtet.) DS-leder gikk også gjennom 

sakslisten til driftsstyremøtet den 30. november. Det var 

anledning til spørsmål og kommentarer, og FAU tilkjennegav 

sitt standpunkt til de forskjellige sakene på sakslisten. 

 

DS leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 55/15 Rapport fra undergruppene 

Skoleball gruppe: 

Skoleball gruppen trenger mange foreldre til å hjelpe til med 

arrangementet. Påmeldingslister er sendt ut til klassene. 

Hjem-skole og Trafikk gruppe: 

Viser til sak 48/15 og FAU etterspør foreldre som ønsker å 

bidra til en mer trafikksikker skolevei. 

Politisk gruppe:  

Ingen saker tatt opp. 
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Sak 56/15 Eventuelt 

Skoleturer og pris 

Rektor informerte at elevene som reiser på avslutningsturer 

ikke har undervisning når de reiser på klasseturer. Slike turer 

foregår på fritiden og det er elevene/foreldrene som må ta 

initiativ til det og ansvar for å arrangere turen. Når det gjelder 

retningslinjene vedrørende skoleturer/pris vises det til 

Stavanger Kommunes retningslinjer. Disse er publisert på 

hjemmesiden til Kannik skole. 

http://www.minskole.no/kannik/artikkel/31658  Vær obs på 

dokumentet i høyre marg DS-sak 25/15 Klasseturer. 

Annet 

Det ble tatt opp hvor vidt skolen hadde gjort risiko og 

sårbarhet analyser i tråd med de veiledere som er gitt ut av 

kunnskapsdepartementet. Skolen bekreftet at de hadde gjort 

dette, og at dette arbeidet var under kontinuerlig evaluering. 

Innkomne saker ble diskutert og tatt til etterretning. Det ble 

ikke fattet noen vedtak fra FAUs side. 

 

Neste FAU møte er 18. januar 2016 

 

 

 

http://www.minskole.no/kannik/artikkel/31658

