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Sak nr.:  Ansvar 

1 Innkalling og referat fra forrige møte; godkjent  

2 Orienteringssaker 

Rektor orienterte:  

Innledningsvis minnet rektor om at FAU-møtet er foreldrenes møte hvor 

rektor er tilgjengelig, men ikke trenger, og i noen tilfeller ikke bør, delta på 

hele møtet.  

 

Studietur/Psykisk helse – kollegiet ved Kannik var på studietur til London i 

september og fokus for turen var psykisk helse. En av konklusjonene var at 

kollegiet ønsker å gjeninnføre klassens time annenhver uke. Målet er å bidra 

til med-bestemmelse for elevene. Skolen ønsker også å videreføre 

samarbeidet med Lenden skole og ressurssenter og gjennomføre 

spørreundersøkelser i 8, 9 og 10 trinn for å følge utviklingen til elevene på 

skolen.  

 

Skolen observerer at elever blir krenket på sosiale medier (Snap og liknende). 

Skolen tar tak i dette og følger opp med den enkelte elev og foreldre til 

eleven. Basert på tidligere erfaring med dette arbeidet oppfordrer FAU til 

bedre informasjon til alle foreldre i de aktuelle klassene.  

 

Google Chromebook – pga en datafeil ble alle brukere i Stavangerskolen 

utestengt noen dager i høstferien. Feilen skal nå være korrigert.  

 

 



 

 

2/4 

Sak nr.:  Ansvar 

Nasjonale prøver – resultatene for Kannik skole foreligger og ser bra ut, men 

rektor har foreløpig ikke mottatt full analyse av resultatene.  

 

ScIM – School in Motion – 9-trinn på Kannik deltar i år i et 

forskningsprosjekt i regi av NIH for å undersøke effekten av økt fysisk 

aktivitet og kroppsøving på fysisk helse, psykisk helse, læring og 

læringsmiljø.  

 

Skolens uteområde – Rådmannen i Stavanger har lagt frem budsjett for 2019 

og arbeidet med å få kommunen til å sette av midler til Park Kannik er startet.  

 

Økonomi – skolens økonomi er anstrengt blant annet som følge av en ny 

budsjettfordelingsmodell. Modellen skulle gi et løft for ungdomskolene, men 

det kan se ut til at modellen ikke virker etter hensikten.  

 

Elevrådet – skolesjefen ønsker tilbakemelding på kvalitet på skolen fra 

elevrådet.  

 

Nordic Edge – elever fra Kannik holdt foredrag på Nordic Edge om Google 

classroom og koding (valgfag).  

 

Klassens time blir gjeninnført.  

 

Driftsstyret 

Med bakgrunn i skolens økonomiske situasjon kommer rektor til å be 

driftsstyret å skrive orienteringsbrev til skolesjefen.  

 

Elevrådet  

Leder fra elevrådet orienterte om at alle klassene har valgt elevråd, og at 

første elevrådsmøte blir 17. oktober. Elevrådsleder har deltatt i Ungdommens 

bystyre.   

 

3 Økonomi 

FAU har ingen frie midler på konto. FAU har søkt økonomisk støtte 

skoleballet og fått innvilget 10.000 kroner fra Ungdommens bystyre. Det er 

også søkt midler til skoleballet fra bydelen. Til tross for støtte må billettprisen 

økes til kr 275,- per elev. 

 

Det er tradisjonelt flere gode tiltak som kan/bør støttes av FAU. Den 

økonomiske situasjonen til FAU gjør dette umulig. Det ble foreslått at FAU 

bør ha en arrangementskomite som gjennom gode arrangementer bidrar til litt 

inntekt for FAU. Årlige utgifter er rundt 40.000 kroner (f.eks. økonomisk 

støtte til skoleball, Trivselledere – se neste sak og andre mindre utlegg)  
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FAU oppfordrer foreldre til å melde fra dersom det er interesse for å etablere 

en arrangementskomite eller andre forslag for å bedre økonomien til FAU.  

 

 

4 Trivselledere 

FAU har mottatt søknad om økonomisk støtte til trivsellederprogrammet ved 

Kannik skole. Trivsellederne arrangerer et bredt utvalg av aktiviteter i storefri 

for elevene. Programmet bidrar til inkludering, økt trivsel og økt aktivitet.  

 

FAU er veldig positive til arbeidet som gjøres av trivsellederne, men har 

ingen økonomiske midler og har dermed ingen mulighet til å støtte dette gode 

tiltaket.  

 

 

5 Saker til neste møte i Driftsstyret 

Første møte er 22. oktober. Hovedsak i driftsstyret blir økonomi ref. rektors 

orientering.  

 

 

6 Eventuelt 

Fritidsklubb – Heidi Østbø har tatt et privat initiativ til å etablere en 

fritidsklubb i bydelen. Første skritt er en underskriftskampanje før møte i 

bydelsutvalget i november. FAU har fått henvendelse om å støtte arbeidet.  

 

Vedtak - FAU er positive til arbeidet med fritidsklubb i bydelen.  

 

Tyveri – en av klassene har opplevd tyveri. FAU oppfordrer foreldre som 

opplever dette om å melde ifra til politi og skolen. FAU oppfordrer også 

skolen til å vurdere rutiner for låsing av klasserom.  

 

Bekymringsmelding – klassene 9A og 9D har mottatt flere klager på dårlig 

inneluft.  

 

Vedtak – FAU ber rektor vurdere tiltak for å bedre inneluft i de aktuelle 

klasserommene.  

 

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) www.fug.no er en nettressurs 

for foreldre og barn i skolen med mer informasjon om Opplæringsloven §9-A 

(http://www.fug.no/oplaeringsloven-s-9a.462840.no.html)  

 

 

 

Møter for høsten:  

 

Driftsstyre 22. oktober. 1500 - 1630 

Fau møte 19. nov 19-21 

Driftsstyre 26. nov 1500 - 1630 

 

http://www.fug.no/
http://www.fug.no/oplaeringsloven-s-9a.462840.no.html


 

 

4/4 

Tor Albert Ersdal 

Leder, FAU 


