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Møtereferat 

 

 

STAVANGER KOMMUNE 
 

Oppvekst og levekår 
Kannik skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 
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 18. januar 2016  kl. 19.00– 20.30. 

Deltakere: Ståle Frafjord 8A 

Cathrine Trettenes 8B 

Gary Cranner 8C- meldt forfall-vara tilstede 

Sonja Kvalvaag 8D- meldt forfall-vara tilstede 

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 meldt forfall  

Arild Ness 9F  

Inger Margrete Aase 9G-meldt forfall-vara tilstede 

 

Øyvind Ekeland 10A 

Sveinung Eliassen10B 

Carsten Boldrup 10C 

Tirill Håvardsholm 10D  

Elisabeth Wallace Haaland 10E 

Gyri Haave Nilsen 10F 

 

Stein Endresen             Rektor 

Tora Harboe 8C 

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

 

Sak nr.: 

 

Sak: Ansvar: 

Sak 01/06 

 
Godkjenning av møtereferat fra siste møte  

Merknad til sak 53/15 som ble diskutert i siste møte. Denne 

saken ligger nå hos skolemiljøutvalget. Møtereferatet ble 

godkjent. 

 

FAU-leder  

 

mailto:lena.kristensen@stavanger.kommune.no


 2 

Sak 02/16 

 
Informasjon fra skolen 

Karakterer ved terminslutt   

Målet er at karakterene ikke skal komme som en overraskelse for 

elevene.  

Fotballbingen er stengt for snøballkasting  

Det har tidligere vært lov med snøballkasting i fotballbingen men 

skolen mener det har blitt for voldsomt og har måttet stoppe 

tilbudet. Dette er samme praksis som er på alle skolene i området. 

 

Endringer i lærerstaben 

Det er lærere som skal slutte og dermed blir det endringer i 

lærerstaben. Det vil komme endringer og skolen vil komme med 

informasjon når endringene er på plass. 

 

Studentpraksis 

I uke 4 vil studenter fra Universitetet, i forbindelse med praktisk-

pedagogisk utdannelse, være på skolen i 6 uker (7 uker inkludert 

vinterferien). 

 

Nye undersøkelser 

Ungdata-undersøkelsen, som avholdes tredje hvert år blant 

kommunens ungdommer (dvs. sist i 2013), vil bli gjennomført på 

skolen etter vinterferien. Dessuten er Kannik skole valgt ut til å 

delta på nasjonal undersøkelse. 

 

Klassequizen 

Fylkets smarteste tiendeklassinger skal kåres. Elever fra 10. trinn 

på Kannik skole skal delta i klassequizen den 22. februar. 

 

Rektor 

Sak 03/16 

 
Informasjon fra Elevrådet 

Det var Tora Harboe som stilte som representant fra elevrådet. 

 

Skolefotografering 

Det ble tatt opp i elevrådet om kvaliteten på produktet fra 

skolefotografering er tilfredsstillende. Elevrådet drøftet om elevene 

ønsker at man skal fortsette med skolefotografering, og det ønsker 

de. Elevene er spesielt opptatte av å få skolekatalogen som de 

Elevrådsrepresentant 
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synes er svært nyttig. FAU har tidligere dette skoleåret drøftet det 

samme og ble samstemte om at det er elevrådet sammen med 

rektor som bestemmer hvem som skal ta bildene. Samtidig 

understrekte FAU at det er viktig at det skal være enkelt for elever 

å reservere seg mot fotografering. 

Skoleball 

Dette var i rute. Underholdning vil gå igjennom en audition før 

opptreden, det vil bli premier innenfor kategorier som fineste slips 

etc., og hver klasse har får 100 kroner i støtte for å dekorere sitt 

klassebord.  

 

 

 

Sak 04/16 

 
Informasjon fra Driftsstyret 

Viser til referatet fra DS møtet. Økonomien blir som tidligere 

formulert ellers ingen tilføyelser.  

 

 

 

 

DS leder 

 

Sak 05/16 Gjennomgang av saklisten til neste Driftsstyremøte 

Viser til sakliste til neste driftsstyremøte. Tema foreldreaktivitet og 

mobbing ble diskutert. Spesielt ble det fokusert på mobbing hvor 

det var forholdsvis stort sprik mellom foreldreundersøkelsen og 

elevundersøkelsen. Viktig å se på premissene og få klarlagt hvilke 

spørsmål som ble stilt og hvor mange som deltok på 

undersøkelsene. Dette er ønskelig for å få mere informasjon og 

etterpå få en ny behandling av temaene.  DS-representantene ble 

bedt om å videreføre dette i Driftsstyret. 

 

FAU leder/ DS leder 

 

Sak 05/16 Rapport fra undergruppene 

Skoleball gruppe 

Nesten i mål med alle vaktlistene. En rapport vil bli utarbeidet i 
etterkant og viktig at folk kommer med innspill som en kan dra 

nytte av til neste skoleball arrangement. Videre vil en rapport 
sendes bydelsutvalget som har støttet tiltaket økonomisk. 

 

Gruppene 
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Hjem-skole & trafikk gruppe 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Politisk gruppe 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Sak 07/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtekter for foreldreorganiseringen ved 

Kannik skole 

Vedtektene for foreldreorganiseringen ved Kannik skole ble 

enstemmig vedtatt. De vil bli publisert på nettsidene til FAU. 

FAU leder / DS leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 46/15 

 
Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Neste FAU møte er 22. februar 2016. 

 

 

 


