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Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Innkalling ble godkjent uten anmerkninger. 

Referat fra forrige møte foreligger per i dag ikke. 

 

2 Orienteringssaker 

 Skolen ved rektor 

Chromebook 

Utdelingen av chromebook pågår for fullt. Fire klasser på 9. trinnet har 

allerede fått. Chromebook er forsøkt brukt på en skriveøkt og det fungerte 

bra. Det pågår også kursing av lærere. 

 

Oppgradering bygg 

Gymbygget er ferdig utvendig. Vinduer i svømmehallen er byttet ut. 

Nytt kjøkken på personalrommet er installert. Når det gjelder uteområdet 

vises det til sak 3. 

 

17. mai 

Det var en vellykket gjennomføring av 17. mai. Elevene blir belønnet med is. 

 

Søker ny avdelingsleder 

Skolen har søkt etter ny avdelingsleder. Søknadsfristen gikk ut fredag. Det 

er ikke så mange søkere, noe som også er erfaringen fra andre skoler med 
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tilsvarende stilling utlyst. Det er ingen interne søkere fra skolen. Det vil bli 

vurdert å forlenge søknadsfristen. 

 

Innspurt fag og karaktersetting 

Det er nå siste innspurt innen fagene og karaktersetting. 10. trinnet får 

formelt sine karakterer i neste uke. 8. og 9. trinnet får utdelt sine karakterer 

nest siste skoledag.  

 

Nye 8. trinnet 

"En smak av Kannik" med omvisning på skolen går av staben onsdag neste 

uke. 

 

Elevtallet på det kommende 8. trinnet blir lavere enn først antatt pga. 

elevinntak hos Wang ung. Dette medfører at 8. trinnet får syv klasser i stedet 

for seks. Det blir med andre ord flere elever per klasse. Det er også meldt 

om overgang av enkelte elever på det kommende 9. trinnet til Wang, men 

dette vil ikke få betydning for nåværende klasseinndeling. 

 

Rektor ønsker å demme opp for overgang til Wang, bl.a. ved å profilere 

Kannik på en annen måte, med fokus på det faglige tilbudet og tilrettelegging 

for idrettssamlinger mv. 

 

Tilbud om å få ta fag fra videregående på 10. trinnet 

Kannik vil tilrettelegge for å kunne ta fag fra videregående på 10. trinnet. 

Dette gjelder matte og naturfag, og er et samarbeid med St Olav vgs. og 

Kongsgård. Det vil bli lagt ut informasjon om dette på skolens hjemmeside. 

Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte om dette på Kannik skole den 1. 

juni kl. 18:00. 

 

 Elevrådet 

Det var ingen representanter fra elevrådet til stedet på FAU-møtet, og 

følgelig heller ingen saker til orientering. 

 

 Driftsstyret 

Det var ingen saker fra driftsstyret til orientering, men se referat fra forrige 

driftsstyremøte den 27. mars som ligger ute på skolens hjemmeside. 

 

3 Status "utemiljø" 

Karen Steinsland fra utemiljøgruppen og rektor orienterte.  

 

Stikkordsmessig utvikling i saken: 

- brukerundersøkelse i januar 

- besøk av kommunen, BMU 
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- elevrådet er sterkt engasjert og dette blir særlig vektlagt av 

politikerne 

- saken har vært oppe i Ungdommens bystyre 

- en ser på muligheten for å søke ulike midler, én søknad er allerede 

sendt 

- saken er presentert i bydelsutvalget, man møtte forståelse og velvilje 

- det vil bli gitt en statusoppdatering til lærere og elever via rektor 

 

Byggestart for nybygget er fremskyndet noe, da en ønsker å stabilisere 

grunnen før juli. Nybygget skal stå ferdig ved skolestart 2018. Byggestarten 

har medført utfordringer knyttet til plassering av ballbingen som nå må 

flyttes. Kommunen ønsker å flytte den rett ved siden av nybygget, noe som 

anses som lite gunstig fra skolen sin side. Plasseringen medfører liten plass, 

bl.a. pga. verneverdige trær, som igjen medfører en mindre ballbinge. 

 

Gruppen og rektor er i kontakt med kommunen for å få til en mer gunstig 

plassering av ballbingen. Ulike alternativer er foreslått. Plasseringen er også 

utfordrende pga. en planlagt opprivning av skolegården innen to år. 

 

4 Saksliste kommende driftsstyremøte 

Sakslisten til kommende dritsstyremøte kom først på mail samme 

ettermiddag som FAU-møtet. De fleste FAU-representantene hadde derfor 

ikke fått satt seg inn i hvilke saker som skal opp for driftsstyret. Normalt skal 

innkallingen og sakslisten ligge ute på skolens hjemmeside før FAU-møtet. 

Sveinung Eliassen gikk likevel gjennom sakslisten, men det var enighet om 

at eventuelle innspill tas på mail til Sveinung og Helge. 

 

15/17 Regnskapskontroll pr. mai 2017 

Ingen innspill, ser greit ut. 

 

16/17 Tilførte ekstramidler 2017 

Ungdomstrinnet i Stavanger kommune har fått tildelt ekstramidler. Disse ble 

fordel per elevtall og utgjør for Kannik kr 1 600 000. 

 

Rektor har satt opp et forslag til bruk i 2017 og 2018, ved at kr 850 000 

brukes i 2017 og kr 750 000 brukes i 2018. Det ble stilt spørsmål ved om 

man ikke burde bruke mer av midlene allerede i 2017. 

 

Rektor ønsker å bruke midlene på studietur for lærerne, bemanning, 

læreverk (matematikk) og IKT. Det ble stilt spørsmål ved om noe av midlene 

kunne øremerkes skoleballet. 

 

17/17 Endring av reglement vedr elevers bruk av mobiltelefon 
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Det ligger inne forslag om å trekke inn mobilen 1 dag og ikke, som tidligere, 

1 uke. Endringen av reglementet skjer på bakgrunn av en tilbakemelding fra 

Fylkesmannen. 

 

18/17 Elevtall skoleåret 2017/2018 i forbindelse med private skoler 

(Wang ung o.a.) 

Det vises til saksnr. 2, orienteringssak ved rektor. 

 

19/17 Evaluering av DS-ordningen 

Det skal være en evaluering av driftsstyreordningen. Det er ikke alt som har 

fungert like bra. Særlig gjelder dette det faktiske grunnlaget for 

beslutningene som tas og tidsbruken. Dette vil det bli gitt tilbakemelding om. 

 

20/17 Status vedr mobbetall for Kannik skole, 2016/2017 

Kannik skole har gjort tre enkeltvedtak vedr. mobbing i inneværende skoleår.  

 

21/17 Status for skolens deltakelse i UiS-prosjekt "School in motion" 

Dette er eksempel på en sak hvor FAU skulle vært bedre orientert før saken 

skulle opp i driftsstyret. Kannik er nå inne i prosjektet som kontrollskole, men 

får per i dag ingen ekstra midler for dette. 

 

22/17 Oppfølging av tidligere DS-vedtak 

Denne saken er satt opp på initiativ fra foreldrerepresentant/FAU. Det 

ønskes en oppfølging av følgende saker: 

 

- fotograferingsfrivillighet 

- valgfagdekning 

- innsamlingsaksjon 

- leirskole 

 

5 Eventuelt 

FAU-leder Henning takket FAU-medlemmene for innsatsen siste året og da 

særlig foreldrerepresentantene på 10. trinnet. Han takket også for oppmøtet 

på 17. mai. 

 

 

Neste møte: September 2017 
 
Henning Helgeland 
Leder 

 


