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Møtereferat 
Med forbehold om godkjenning på neste FAU møte 23/11-15. 

 

 

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 19. oktober 2015  kl. 19.00– 20.30. 

Deltakere: Ståle Frafjord 8A 

Cathrine Trettenes 8B 

Gary Cranner 8C- ikke tilstede 

Sonja Kvalvaag 8D- meldt forfall 

Elisabeth Lootz  8D, vararepr. 

Sissel Haugdal Jore 8E 

Sven E. Torkildsen 8F-meldt forfall 

Christiane Emilsen  8F, vararepr. 

  

Clemens Furnes 9A 

Jo Overå 9B –meldt forfall 

Anne Helliesen  9B – vararepr. 

Helge Fosså 9C 

Hege Vigran 9D 

Tone Kaasen 9E  

Arild Ness 9F  

Inger Margrete Aase 9G 

 

Øyvind Ekeland 10A-meldt forfall 

Toralf Haver 10A – vararepr. 

Sveinung Eliassen10B – FAU nestleder 

Carsten Boldrup 10C 

Tirill Håvardsholm 10D - FAU leder 

Elisabeth Wallace Haaland 10E-meldt forfall 

Morten Helliesen 10E – vararepr. meldt forfall 

Gyri Haave Nilsen 10F 

 

 Stein Endresen         Rektor – meldt forfall 

Michelle Nygård 8B – Elevrådsrepr. meldt forfall 

Tora Harboe  8C – Elevrådsrepr.  

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

 

Sak nr.: 

 

Sak: Ansvar: 

Sak 39/15 

 
Godkjenning av møtereferat fra siste møte  

Møtereferatet ble godkjent. 

FAU-leder  

 

mailto:lena.kristensen@stavanger.kommune.no
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Sak 40/15 

 
Informasjon fra skolen 

Rektor og prorektor var på kurs og var derfor ikke tilstede på 

møte. 

 

Rektor 

Sak 41/15 

 
Informasjon fra Elevrådet 

Det var Tora Harboe som stilte som representant fra elevrådet 
På vegne av Elevrådet rapporterte Tora disse sakene: 

o Elevrådet etterlyste hvordan det gikk med gratis 
frukt-ordningen. Ettersom Elisabeth W. Haaland 
ikke var tilstede på møtet så ble FAU svar skyldig. 
FAU og Elisabeth får komme med en status på 
neste FAU møte 
 

o Elevrådet ønsker å endre på storefri – med kortere 
spisepause og lengre tid til å være ute. FAU støtter 
Elevrådet i dette, såfremt det er praktisk mulig for 
skolen å gjennomføre en slik endring, og henstiller 
til Elevrådet om å ta dette opp med rektor og bli 
enige med ham. 

 

 
o Hei Verden!-aksjonen blir på onsdag den 11/11-

15. Elevene kan velge å enten gjøre en jobb eller 
gå med innsamlingsbøsse. Minimum inntekt for 
jobben må være 500,- , men det kan være mere og 
i så fall skal hele inntekten tilfalle aksjonen. Hver 
enkelt elev må innen 4/11 ha bestemt seg hva de 
ønsker å gjøre: jobb eller gå med bøsse. De som 
velger å jobbe får fri hele skoledagen til det. De 
som går med bøsser får fri f.o.m. 4.time på onsdag 
11/11. Elevene som går med bøsser får utdelt hver 
sin rute og går to og to sammen. Den eleven, på 
hvert trinn, som samler inn mest vil få en gave fra 
Hei Verden! I fjor samlet Hei Verden!-aksjonen inn 
Nok 278.050,-, det tilsvarer ca. 540,-/elev. 
 

o De har snakket om refleksbruk i Elevrådet, men 
elevene er ikke så «interesserte» i å gå med 
refleksvest, innrømmer Tora. Sissel Haugdal (FAU 
rep. kl.8E) spurte om elevrådet hadde sett filmene 
om refleksbruk, men det hadde de ikke fått se 
ifølge Tora. FAU skal derfor sende mail til Anne 
Margrethe Våge (voksen leder for Elevrådet) med 
videolenkene, slik at Elevrådet kan få sett disse 
videoene. 

 

 

Elevrådsrepresentant 
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Sak 42/15 

& 

Sak 43/15 

 

Informasjon fra Driftsstyret 

Sakslisten til neste driftsstyremøte ble gjennomgått. 

Sak 29/15, Regnskapet tas til etterretning. 

Sak 30/15, Innsamlingsaksjon: New Chance Foundation har tatt kontakt 

med skolen med søknad om partnerskap med Kannik skole. 

Organisasjonens ønske er å etablere ytterligere en innsamlingsaksjon 

hvor en hel eller halv skoledag skal brukes og legges til å samle inn 

penger til et barnehjem i Kongo. New Chance Foundation ser for seg å ha 

aksjonen på slutten av vårsemesteret. Denne aksjonen vil i så fall komme 

i tillegg til Hei Verden!-innsamlingsaksjonen. Det er to momenter som 

tilsier at man ikke skal gå inn for prosjektet: i) det er midt i en 

eksamensperiode og ii) det er tvil om denne stiftelsen er det rette slaget. 

Det ble enstemmig vedtatt å si nei til søknaden: De kan eventuelt søke 

igjen om et år når regnskap er levert og mulighet for bedre 

kvalitetssikring er tilstede, mere relevant erfaring å vise til. I tillegg mener 

FAU at Elevrådet bør ha en sterkere rolle i avgjørelsen av en evt. ny 

søknad. 

Sak 31/15, Ressursbruk tas til etterretning. 

Sak 32/15, Skolefotografering: Kommet kritikk mot priser og 

bestillingsrutiner etc. Ifølge Rektor er skolekatalogen et godt 

hjelpemiddel for vikarlærer. FAU ønsket å beholde ordningen slik den er, 

men det bør åpnes for en mulighet til å kunne reservere seg mot 

skolefotografering, dersom eleven ønsker det. 

Sak 33/15, Eventuelt: friminuttorganisering (se informasjon fra elevrådet) 

 

DS leder 

 

Sak 44/15 Valg av 1 stk. foreldrerepresentant til Skolemiljøutvalget 

Det skulle velges en foreldrerepresentant til Skolemiljøutvalget 
som tar opp hvordan elevene har det i skolehverdagen. Det er 
ingen bestemmende men en rådgivende organ.   

Det var ingen som meldte seg. 

P.s.  fredag 23/10 ble det innkalt til møte i SMU og det kom da for 
en dag at Kari Idsø ønsker å fortsette som foreldrerepresentant i 
SMU. Kari Idsø har en sønn i klasse 9C. 
Ergo, så er valg av ny foreldrerepr. til SMU ikke lenger nødvendig. 

 

FAU-leder 

Sak 45/15 Rapport fra undergruppene 

Skoleball gruppe:  

Årets skoleball blir på torsdag 28.januar 2016. Det blir 
arrangert i lokalene til BCC Forum på Stokka. Leie av lokalet 
er bekreftet. 

Gruppene 
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En forelder i FAU har formidlet en henvendelse fra Sjur 
Birkevold, som ønsker å ta ansvar for lyd, musikk og DJ-
oppgaven på årets skoleball. Skoleballgruppen tar kontakt 
med Sjur og med rektor for å undersøke muligheten for 
dette. 

Mail med lister og info om behov for hjelp fra foreldrene vil 
bli sendt ut i nærmeste fremtid. 

Hjem-skole & trafikk gruppe: 

Fått en henvendelse fra Eiganes skole om å være med på å 
underskrive et brev ang. dårlige trafikkforhold i lokalmiljøet 
(krysset Bretlandsgate/Holbergsgate.). FAU mener at skolen 
bør støtte et slikt skriv til Vegvesenet ettersom det er rektor 
Anne-Bente Fosse som fronter initiativet fra Eiganes skoles 
side. FAU nestleder sender en mail til rektor der han 
henstiller rektor om å signere på skrivet, på vegne av Kannik 
skole.  

Politisk gruppe: 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Sak 46/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

 

Neste FAU møte er 23. november 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


