
  

 

 

 

Møtereferat 
 

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 25. januar kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Frafall: 

 

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

elev,  Truls Dragseth Dydland (politisk rep.), Katarina Kvernenes Hjeltnes – lærerrep., Anders Tjørhom 

– lærerrep. og Lena Kristensen - andre ansatterep.  

Arian Darwish – elev 

Kopi til: Oppvekst  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  26.01.21 

1. Godkjenning av referat 30.11.20 og innkalling 25.01.21 

Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

Klasser melder det går greit med situasjonen vi er i  

Vil ta opp mobilregler, prosess startet 

3. Nytt fra FAU 

Ball, informasjon, møtehyppighet 

4. Nytt fra skolen 

5. HMS-saker/skolemiljøsaker 

 

Sak nr.:  

17.20/21 Årsavslutning 2020 og nytt budsjett 2021 
 

 
 

Regnskap pr. desember 2020 (ikke avsluttet). 

Regnskapet viser et foreløpig underforbruk på 1,1 %, kr. 491 602,- 

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

Det er ennå utgifter fra 2020 som ikke er ført og regnskapet vil trolig havne på et ubetydelig 

mindreforbruk som er tett opp mot balanse. 

Dette er helt etter planen for Kannik skole og det som rektor har ordre om fra 

kommunedirektøren. 

I år gjelder ikke +/- 3% regelen. Derfor vil dette uansett ikke ha innvirkning på budsjett 2021. 

Nytt budsjett vil foreligge i månedsskifte januar/februar. 

Til orientering 

 

18.20/21 Elevundersøkelsen 2020 
 

 
 

Svarposent på hele skolen var 95 %. 

I annerledesåret 2020 er eleven mindre fornøyd med enkelte indikatorer enn tidligere. 

Dette tar vi til etterretning. Det er vanskelig å tolke svarene etter dette året med 

koronaepidemi som har medført hjemmeskole og andre drastiske tiltak i skolen som ingen 

liker. 

 

Til orientering 
 

19.20/21 Elevtall 2021/2022 
 

Prognosen viser en nedgang i elever for neste skoleår. 

Vi har 202 avgangselever i år. Prognosen nå tilsier at vi får ca. 20-30 færre elever neste år. 

Det er usikkerhet rundt inntak Wang og Gosen. 
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Sak nr.:  

Inntak private skoler utgjør også en stor usikkerhet og skolene får ikke vite hvem som tar imot 

tilbud herfra før langt utpå våren.  

 

 
 
SU-leder Jan Isachsen og politisk rep. Truls D Dydland tar saken videre til behandling 

adm. stasvanger kommune ved skolesjef. Ønsker at inntak private skoler er samme som 

for kommunale skoler. Sent inntak medfører en usikkerhet vedr elevtall som igjen 

medfører at skolen ikke kan oppbemanne. Rekrutteringen er usikker. Ansatte i vikariat får 

ikke nytt engasjement eller fast ansettelse før langt mot sommeren. Det medfører at de tar 

andre jobber. Rekruttering er vanskeligere jo lengere mot sommeren vi kommer. 

  

 
Til orientering 

 
20.20/21 Foreldreundersøkelsen 2020 

 

 
Svarposent på hele skolen var 80 %. 

 

I annerledesåret 2020 er foreldre stort sett undret i sine meninger som betyr at de er stort sett 

fornøyde med jobben vi gjør på Kannik skole. 

Dette tar vi til etterretning. Det er vanskelig å tolke svarene etter dette året med 

koronaepidemi som har medført hjemmeskole og andre drastiske tiltak i skolen som ingen 

liker. 

 

Til orientering 

 
21.20/21 Status situasjon vedr Covid-19 
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Sak nr.:  

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

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

Se vedlegg 1 for info sendt ut til ansatte, 18.01.21. 

  

Til orientering 

 
22.20/21 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. 
 

Til orientering 
 

 Eventuelt 
Ingen saker 

Neste møte 15.03.21 
 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


