
  
 

 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Kannik skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51517250 

E-post:   

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe:  Kannik FAU 
Møtested: Personalrommet 
Møtedato/ -tid: 23.1.2017/1900-2030 
Møteleder Henning Helgeland Referent: Grete Kvinnesland 

Deltakere: Finn Lea (rektor), Liv Kristine Rud (8A), Gyri Haave Nilsen (8b), Randi Bergslien 

(8C), Elin Wathne (8C, vara), Ingrid Norheim (8D), Sveinung Eliassen (8E), Karen 

Steinsland (8F), Per Oftedal Ernst (8G), Grete Kvinnesland (9A), Henning Helgeland 

(9B), Gunnar Aase (9C), Sonja Kvalvaag (9D), Sissel Haugdal Jore (9E), Christiane 

Emilsen (9F, vara), Odd Rune Skilbrei (10A), Anne Helliesen (10B), Ulf Knuts (10C), 
Tone Kaasen (10E), Arild Ness (10F), Morten Abrahamsen (10G) 

Forfall: Øyvind Gundersen (10D), Elevrådet 

Kopi til: Lena Kristensen 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  08.11.2016 

 

Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenninger 
Møteinnkalling til dette møtet, samt møtereferat fra møtet 29.11.16 ble 
godkjent. 
Sak 5: Status «utemiljø» ble flyttet til sak 2 

FAU 

2 Status «utemiljø» 
Informasjon fra utegruppa v/Karen Stensland og Elisabeth Lootz. Alle 
klassene ved Kannik har deltatt i medvirkningsprosessen som både gikk 
på hva elever og lærere (+miljøarbeidere) synes om uteområdene på 
Kannik og en idedugnad der deltakerne ble oppmuntret til å komme med 
ideer og forslag til funksjoner, aktiviteter, møblering mv. 
Det har vært god respons og stort engasjement fra alle og mange konkrete 
og gode forslag (lite tull!) 
Arbeidet er så blitt gjennomgått og systematisert. 5 hovedforslag gikk 
igjen hyppigst: 

1) Belysning 
2) Tak ute 
3) Sitteplasser 
4) Farger 
5) Flerbruksballbane 

«utegrupp

a» 
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Tirsdag 24.1.17 blir det befaring med kommunalstyret for miljø og 
utbygging, der politikerne som har ansvar for skoleutbygging (bygg og 
utearealer) vil være til stede. Elevrådsrepresentanter stiller også opp. 
Det arbeidesparallelt med diverse søknader om midler. 

3 Orienteringssaker 
 Skolen v/rektor 

a) Yrkesmesse for 10. trinn ble gjennomført og ble kjempebra. 
8. og 9. trinn fikk også komme på besøk. 

b) Utbyggingsprosessen  nytt tilbygg måtte stanses pga. 
formalfeil fra prosjektleder vedr. arbeidstilsynet og 
medstemmelse fra bruker. Trolig ingen forsinkelser. 
Ser ikke ut til at det skal bli stor økning i elevtall foreløpig. 

c) Nasjonale prøver.Læringsresultatene på Kannik er svært 
gode. Disse gjennomføres for 8. og 9. trinn. Disse prøvene 
sier ikke alt, men er gode indikatorer for basisfag 
lesing/regning 

d) Frist for søknad til videregående fro 10. trinn er 1. mars 
e) Gymbygget er under rehabilitering. Utskifting av dører og 

vinduer og etter hvert svømmebassenget. Gymsalen må tas 
senere. 

 
 Elevråd 

Ingen nye saker 
 

 Driftsstyre 
Ingen nye saker 

 

 

4 Status ballet 
550 deltar på nyttårsballet (inkl. lærere). PÅ grensen mht. plass i forhold 
til HMS.Garderobekapasiteten har vært kritisk. Gjerder for å bedre 
trafikk- og avsettings-/og hente-situasjonen 
FAU bør søke om midler til neste år. Det er lurt å starte tidlig med 
planleggingen av ballet. 
Tema for årets ball (borddekor) er: Verdensrommet 

 
 
 
FAU 

5 Klassetur  
Saksfremstilling: 
FAU har ønsket en viss presisering og klargjøring av skolens holdning til 
klasseturer som avvikles i foresattes regi. Det er utarbeidet et forslag til 
retningslinjer. Disse følger vedlagt. 
 
Det ble orientert om saken ved foreldrerepr. i driftsstyret. 
Retningslinjene er presissert og noe strengere.  
Dersom turer er helt utenom skoletid – har skolen og driftsstyret i 
utgangspunktet ikke noe styring, men kun en anbefaling 
Dersom det skal tas noe av skoletiden (1 time – 1 skoledag) kan skolen 
stille krav. Rektor fremmet et avvikende forslag som er noe strengere enn 
forslag fra driftsstyret. Rektor mener det er ok med 1-2 timer, men ønsker 
ikke at det skal tas fri en hel dag og vil være strengere mht. avspasering. 
Dette har bl.a. med avvikling av fri for lærerne som kan bli problematisk. 
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I tillegg er det lite ønskelig å miste undervisningstid i 10. trinn. Lærerne 
skal heller ikke involveres i pengeinnsamling. 
Rektor presiserte at klasseturer utenom skoletiden har ikke driftsstyre noe 
med. Her må FAU ta ansvar og komme med en anbefaling. 
 
Noen hovedprinsipper: 

 Alle skal med! 
 Ikke for dyre turer (beløpsgrense) 
 Begrense avspasering til 1-2 timer 

 
Forslag til vedtak: 
Leder i FAU og FAUs representant i driftsstyret gis fullmakt til å 
formulere retningslinjer om klasseturer som vil tre i kraft umiddelbart 
etter vedtak i driftsstyre. 

6 Sakliste, kommende driftsstyremøte 
Det trengs et ekstra driftsstyremøte pga. budsjett. Dette er en teknikalitet. 

FAU får i den forbindelse sak om budsjett på epost til evt. uttalelse.  
 

Når det gjelder budsjettet er det lite handlingsrom (95 % er lønnsmidler). 

Leirskole og personalturerer prioritert. 

 

Foreldreundersøkelsen – noe lav svarprosent i 2 klasser på 9. trinn (kun 50 

%). Imidlertid gode resultater med stort sett fornøyde foreldre og noen 
utfordringer 

 

7 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 

 

 

Neste møte: 20.3.2017 

Innleveringsfrist for saker til neste møte: 13.3.2017 
 
Henning Helgeland 
Leder, FAU 

 


