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Sak nr.:  Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte 
Ingen innsigelser til referat, innkalling eller agenda - møtet ble konstituert. 

 

2 Informasjon 
• Skolen 

o Utviklingssamtaler; er i gang og tar ca 2 uker totalt, da er lærene 
fritatt andre møter for å kunne prioritere dette. 

o Nasjonale prøver; viser svært gode resultater for Kannik sin del. 
Forskjellene/utviklingstrekk i klassene skal det jobbes videre 
med. Kartleggingsprøvene fra 8 til 9 klasse viser gode løft for 
elevene på Kannik. 

o Friminutt; I og med at skolegården er under ombygging, så har 
elevene mindre areal å spre seg på - det er derfor vedtatt at 
korridorene kan brukes i denne perioden. Dette fungerer greit og 
skolen, og flere vakter er satt inn i samme periode for å unngå 
uønskede hendelser.   

o Mobilforbud; Det er innført mobilforbud innendørs, men alle 
elever har mulighet for å benytte mobil utendørs - dette ser ut til å 
fungere smidigere og det er færre mobiler i beslag på rektors 
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kontor 3-4 pr dag, som kan hentes ved dagens slutt. Forsøket skal 
evalueres etter noe tid. 

o Chromebook/Classroom; Det er fortsatt noe vei å gå for å få all 
informasjon ut, men det jobbes stadig med å tilpasse seg nye 
plattformer og det utarbeides retningslinjer parallelt ift dette. 
Barnetrinnene i Stavangerskolene går også over til Chromebook. 

o Skolegården; Godt i gang med arbeidet, Nuart på plass. 
Bydelsutvalget har gitt 40.000 kr med mulighet for 20.000 kr til. 
Vi venter fortsatt på bevilgning fra Stavanger Kommune som 
tildeles over HØP'en (Handlings- og Økonomiplanen) Denne 
vedtas i desember og vi håper på 4-8 MNOK her. Det er etablert 
god dialog med politikerne fra skolen, FAU og elevenes side for 
å trykke på i denne saken.  

o Hjem/Skole; Rektor berømmer foreldre som gir gode råd og vink 
ifm omleggingen til Chromebook/Classroom - mange gode 
konstruktive forslag til hvordan innføre og optimalisere bruken 
av disse.  Elevene skal gi sitt passord til foreldrene slik at de kan 
følge med i elvens utvikling og informasjon fra skolen. 

o Seminar og jenter og teknologi er gjennomført, mens guttene 
lærte om Hjerte-Lunge redning med de nyeste og avanserte 
dukkene fra Lærdal Medical. 

o Felles trafikkaksjon i bydelen; Rektor vil ta initiativ på neste 
skolemøte i bydelen til en felles trafikkaksjon spesielt med tanke 
på refleksbruk i den mørke årstiden. Sykler mangler både refleks 
og lys, og elevenes utviser dårlig trafikkvett til tider. LED lykter 
og vester vil bli delt ut.  

• Elevråd 
o Helsesøster deltok på sist møte i Elevrådet for å informere om sitt 

formål og oppgaver. 
o Det er ønskelig å etablere flere grupper/klubber på skolen, lesing, 

politisk, sportslig og musikalsk - dette kan Miljøtjenesten ta 
initiativ til 

o Driftstyret, Elevråd og skolen deltok ift NUART eventet 
o Natteravnprosjektet var blitt informert om i møtet 
o Det var ønskelig å få lov til å begynne en time senere dagen etter 

ballet - skolen vil vurdere og behandle dette 
o Hei Verden satte ny rekord igjen - totalt innsamlet beløp var ca kr 

280000 
o Bendik - Elevrådsleder er valgt til nestleder i Ungdommens 

Bystyre 
o Det er ønskelig å kunne lutte til musikk når man jobber, man er 

mer fokusert og lettere å huske med musikk på øret - skolen vil 
vurdere og behandle dette 

• Driftsstyret 
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o Hjem/Skole; Driftsstyret ber skolen være flinkere til at 
dokumentasjon legges ut i rett tid på de ulike plattformene 

o Budsjettfordelingsmodellen; Er utsatt - behov for å gå grundigere 
til verks. Åpne for innspill her. 

o Leirskole; For niende klasse kan bli veldig bra og ta vekk litt av 
trykket for foreldre/elever for å ha samle inn penger til diverse 
klasseturer 

o Chromebook; Driftsstyret ønsker å uttrykke bekymring for at det 
kan bli problemer knyttet til dette opp mot eksamen, og ber 
skolen gjøre alle forebyggende tiltak ift dette. 

o Mobberegler; Nye regler er innført og det er ikke et stort problem 
på Kannik, men viktig å ha jevnlig fokus på dette. 

o Personalsamling; Fornuftig og bra for kollegiet å ha en 
personaltur en gang i blant 

o Agenda neste driftsstyremøte; Budsjett og tildelingskriterier, 
søknad om økonomisk støtte til ball 2018 og øvrige 
orienteringssaker, skoleruten - flyttbare/fleksible dager 

• Ballgruppen 
o Ball 2018 er 25. januar på Clarion Energy Hotellet 
o Ballgruppen jobber med å få fram økonomiske rammer og 

søknader knyttet til dette - nytt møte i neste uke 
o Søke om midler til DJ og musikk 
o Ny vaktordning og ikke sikkert elevene kan pynte bordene sine 

selv iom at det skal være på hotellet - det jobbes ut nye føringer 
for dette sammen med elevene 

• Skolegård 
• Se tidligere orientering om saken vedr. HØP, hvor gruppen håper på 4-8 

MNOK fra Stavanger Kommune.  
• Det er sterk brukermedvirkning sammen med elevene for å utarbeide 

planene for nye skolegård 
• Håper å ha en anbudsbeskrivelse ut før jul 2017 

3 Natteravnmøtet, status pr dags dato, og veien videre 
• Det er ønskelig med 1-2 grupper som går i bydelen på lørdager, sist 

lørdag gikk 2 stk - med særlig fokus på Stavanger Forum pga 
russefest som pågikk der. Ellers stille og rolig i bydelen 

• 12-14 nye har meldt seg på listen - trenger å verve flere og FAU kan 
spille en rolle inn mot klassene for å verve nye foreldre 

 

4 Økonomi 
• En tidligere 7. klasse ved Våland skole har donert resten av 

klassekassen til Kannik FAU. 

 

5 Saker til neste driftsstyremøte 
• Ivaretatt under sak 2 

 

6 Eventuelt  
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• Orientering om KFU sin anbefaling for klasseturer. FAU leder sender 
Kannik sine rettningslinjer til alle klassekontakter og FAU 
representanter 

• KFU inviterer til inspirasjonskveld for foreldre på Eiganes skole den 
22.11 kl 19-21 om FAU’s rolle i skolen 

 
Neste møte: 22.1.2018 
Innleveringsfrist for saker til neste møte: 15.1.18 

 
 
Henning Helgeland 
Leder FAU 
 


