
  

 

 

 

Møtereferatkalling 
 

Oppvekst og levekår 

Kannik skole 

 

Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51517250  

 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalget Kannik skole 

Møtested: Digitalt møte  

https://meet.google.com/ouz-suhj-wss  

Møtedato/ -tid: Mandag 12. oktober kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Jan Isachsen (foreldrerep.)- leder, Anthony Martins (FAU-leder/foreldrerep.), Håkon Sangnes Madsen– 

elev, Arian Darwish - elev, Truls Dragseth Dydland (politisk rep.), Katarina Kvernenes Hjeltnes – 

lærerrep., Anders Tjørhom – lærerrep. og Lena Kristensen - andre ansatterep.  

Kopi til: Oppvekst  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  15.10.20 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

Håkon infomert om elevrådet arbeid og mandat. 

Saker (Knagger i klasserom, inne i friminutt, energidrikk m.m.) 

3. Nytt fra FAU 

Anthony infomerte om aktuelle saker (Natteravn, skolemiljø, ball) 

Pol.rep. skal se mer på rutiner vedr inntak priivate skoler. SU-leder bidrar. 

4. Nytt fra skolen 

Nasjonaleprøver gjennomført 

Mye fokus på smitte og beredskap,  

Skolegårdprosjekt er snart klar for start 

5. HMS-saker/skolemiljøsaker 

 

Sak nr.:  

05.20/21 Budsjett/regnskap 2020 
 

 
 

Regnskap pr. september 2020. 

Regnskapet viser et underforbruk på 4,3%, kr. 1 378 242,- 

https://meet.google.com/ouz-suhj-wss
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Sak nr.:  

Dette er helt etter planen for Kannik skole. 

(Det er utestående kostnader på ca. 500 000,- i lønn som ikke er trukket fra i dette oppsettet.) 

Videre har skolen fått tilskudd til nye læreverk som skolen er i gang med å planlegge hvordan 

bruke. 

 

Vedr omstilling Stavanger kommune 2020.  

Kommunedirektøren legger frem forslag til budsjett og omstillingsvedtak i slutten av 

måneden.  

 

Rektor redegjorde på møtet.  

 

Til orientering 

 

06.20/21 Nasjonale prøver 2020 
 

 
Utvikling fra 8. til 9. trinn er en oppgang som under: 

3 skalapoeng i regning 

4 skalapoeng i lesing 

 

Rektor redegjorde for resultater på møtet.  
 

07.20/21 Skoleruten 21/22 
 
Se vedlegg 1 

Rektor foreslår vedlagte skolerute for skoleåret 2021/2022. 

 

Organiserte i Utd.f. ønsket å drøfte planen nøyere. Hvis de foreslår endringer, vil det bli tatt på 

neste møte. Hvis ikke blir planen som den foreligger. 

 
08.20/21 Status lærernorm 
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Sak nr.:  

Stortinget har bedt regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 

høsten 2018 skal være 1lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. klasse, 

og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 

20 elever i 5.–10. klasse. Normen skal evalueres underveis og sees i sammenheng med tiltak 

for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Dagens lærerutdanning, herunder 

gjeldende opptakskrav, og regjeringens kompetansekrav skal legges til grunn. Det foretas en 

kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen 

kommuner skal tape på innføringen av normen. En justering av de samlede kostnadene legges 

inn i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.  

Ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. 

 

Kannik skole fikk i fjor melding fra Fylkesmannen om at denne normen måtte oppfylles. 

Kannik skole oppfylte ikke da normen. Årsaken til dette var blant annet flere timer til 

spesialundervisning og flere timer (ressurser) på miljøtjeneste enn nå. Skolen har justert 

ressursene opp og bruker nå flere timer (ressurser) på ordinær undervisning enn tidligere. 

Skolen er nå på 20 elever pr lærer (ordinær undervisning). 

 

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/  

 
09.20/21 Årshjul SU 

 
Rektor foreslår vedlagte årshjul for samarbeidsutvalget.  

 

Det er enighet om årshjulet med små endringer. Årshjulet evalueres underveis og legges inn 

som fast post på møtene fremover. 

 
10.20/21 Status situasjon vedr Covid-19 

 
Rektor redegjorde for hvordan situasjonen preger skolen, hvilke ros-analyser som er 

utarbeidet, hvordan karantener håndteres, hvordan smitte vil bli håndtert m.m. 

 

Kortversjon: det er krevende men elever og skoleansatte takler situasjonen bra. 

 
11.20/21 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 

 
Rektor presenterer status på møtet. 
 
Skolen jobber kontinuerlig med elevenes skolemiljø. Vi ser at endret praksis og system 
fra høsten har ført til positive endringer.  
Skolen mener at saker blir tidligere oppdaget/varslet. Prosess med alle involverte 
klasser/elever/foreldre/lærer/skole er mer nyttig. Instrukser, prosedyrer og regelsett blir 
fortløpende evaluert og tilpasset saker og praksis. 
Skolen jobber svært godt med preventive tiltak, elevinvolvering og andre tiltak for å gi 
elevene på Kannik skole et best mulig skolemiljø. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/larernorm/id2608687/
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Sak nr.:  

- Rektor behandler sak vedr inneklima i klasserom b-bygg. Stavanger eiendom har 
fått sak og er i gang med utbedringer. Status på sak også neste møte. 

 

 Eventuelt 
 

Neste møter 26.10.20 og 30.11.20 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


