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nr.: 

 Ansvar 

1 Innkalling og referat fra forrige møte. 

Godkjent 

 

2 HMS / Trivsel 

Ref. sak 3 

 

3 Orienteringssaker 

• Skolen v/ rektor 

Håper på gult nivå i slutten av april. De endret definisjon på rødt sist gang. 

Rektor brukte litt tid på å forklare hvordan de kom frem til hvordan de skulle 

gjennomføre rødt nivå slik det gjennomføres nå. Det fungerer ok – men ikke 

alltid optimalt. De mest sårbare elevene de får det dessverre enda tøffere nå på 

de dagene de er hjemme. Det er mye mer og følge med på for lærere og 

administrasjonen.  

 

Noen fag er mer sårbare enn andre – som gym. Fysisk aktivitet må holdes på et 

lavt nivå i og med de ikke kan dusje.  

 

Fremmedspråk har lidd mye dette året – det har vært mye teori og lite muntlig. 

Det er mange som er redde for å komme opp i eksamenen, spesielt muntlig 

eksamen i fremmedspråk. Skolen skal gjøre alt de kan for at det blir ok 

opplevelse for elevene. 

 

To eksamensdager er satt opp for 10 klasse. Datoene er 4 og 11 juni. 

Standpunkt blir satt før muntlig eksamen – tirsdag 1 juni for 10 klasse. 
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Skolen ser at tiltak og koronasituasjonen tærer på elevenes motivasjon og gnist.  

 

Neste års 8 trinn er ca 180 elever. 12 stykk fikk plass på Wang skole. Kannik 

får 7 klasser med ca 27 elever.  

 

Bemanningssituasjonen på skolen er nå ferdig. To lærere fortsetter ikke til neste 

skoleår og en ny lærer er ansatt.  

 

Arbeidet med skolegården går fremover, men dessverre litt sent. Nå jobber de 

litt over alt og de har gått vekk fra og åpne fremste skolegård først.  

 

• Samarbeidsutvalg v/ Leder 

Det har ikke vært SU- møte siden sist. Neste SU-møte er satt til 10 mai. Hvis 

noen har noen saker, kan disse meldes inn i forkant. 

4 Mobbing/trakassering 

Handlingsplanen 

Skolens ressursteam har utarbeidet handlingsplanen og den evalueres hvert år.  

Skolen forholder seg til opplæringsloven og kap 9A. Det er elevenes subjektive 

forståelse om hvordan de har det, som skolen tar utgangpunkt i. Planen har 

fokus med å jobbe preventivt. Skolen har flere tiltak for å avdekke og unngå 

mobbing.  

 

Handlingsplanen tar opp de fleste temaer og dette er et godt hjelpemiddel. Blir 

noen mobbet opprettes en handlingsplan eller aktivitetsplan. Skolen ser på 

saken fra alle sitt ståsted og snakker med alle parter i saken. Dette er ofte en 

lang prosess som tar tid. Skolen er pliktet til å ha møtetidspunkt for å vise at en 

ikke har glemt saken. 

 

Rektor brukte tid på å forklare hvordan prosessen gjennomføres på Kannik og 

hvordan planen brukes.  

Det er i snitt 4- 5 mobbesaker i året. Det har gått litt ned i koronatiden. Men, 

rektor tror allikevel at det skjer flere hendelser.  

 

Skolen ser at det er flere saker som omhandler kommunikasjon gjennom sosiale 

medier. Direkte snakk på TikTok og Snapchat. Rektor trekker også frem at 

språkbruken har endret seg mye de siste årene. Språkbruken er blir mer grov og 

er forsøplet med rasisme, kvinne og religionshets. 

 

Noen av lærerne har hatt søkelys på grov språkbruk, blant annet som tema i 

klassens time.  

 

 

 

5 Klassevis avslutning 10.trinn  

Dette blir mest sannsynligvis avlyst. 
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6 Natteravn 

Natteravnordningen er fortsatt satt på vent til nye retningslinjer. 

Klassekontaktene blir informert direkte.  

. 

7 Besøksdag for 8 klasse er satt til 1 juni. Rektor håper det blir mulig med 

informasjonsmøte for foreldre samme kveld.  

 

 
Neste møte:  07.06.2021  kl: 19:00 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 1 uke før møtet 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Anthony A. Martins 
leder FAU 


