
  

 

 

 

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: Driftsstyret Kannik skole 

Møtested: Møterom 1 A-bygget 

Møtedato/ -tid: Mandag 11. mars kl. 15.00-16.30 

Deltakere: 

 

 

Forfall: 

Asa Lilja Nordfjord (foreldrerep.)- leder, Tor Albert Ersdal (FAU-leder/foreldrerep.), Ane Wille 

Stormark (vara) – elev, Glør Viking Bore - elev, Hilde Karlsen (politisk rep.), Katarina Kvernenes 

Hjeltnes – lærerrep., Anders Tjørhom – lærerrep. og Liv S Svela - andre ansatterep.  

Cathinka Guldberg-Nessler 

Kopi til: Oppvekst v/Jørgen Sørbø 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  19.03.19 

1. referat fra 28.01.19 og innkalling fra 11.03.19 – Godkjent 

2. Nytt fra Elevrådet 

a. Vurderer/drøfter streik for klima 

 

3. Nytt fra FAU 

a. Ber elevrådet forslå tiltak som fau kan bidra med kr 11 000,- 

b. Evaluering ball 

c. Streik for klima 

d. Kunst og håndverk karakter 

e. Ønsker at skolen er med i Kripos opplegg vedr bildedeling «Delbart» - Skolen er med 

 

4. Nytt fra skolen 

a. Bekymring vedr stigende antall elever som krever støtte/hjelp og oppfølging sosialpedagogisk. 

b. Elevtallet 8. trinn neste skoleår er foreløpig 200. 

c. Skolestreik drøftes 
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06/19 Regnskap 2019 Oppdatert 11.03.18 
 

Regnskap pr februar 2019. 

Regnskapet viser et overforbruk på 3,56%, kr. 240 000,- 

 

Rektor redegjorde for eksakt status på møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapsorientering til orientering. 

Sak tatt til orientering 

07/19 Ressursdisponering skoleåret 2019/2020 
 

Vedlegg 1 viser rektors forslag til ressursfordeling for 2019 (høsten 2019). 

 

 

Forslag til vedtak: 
Driftsstyret vedtar ressursfordeling slik den foreligger i vedlegg 1 

 

Protokolltilførsel: Klubben på Kannik skole ønsker at skolen skal ha klasser på rundt 25 

elever. Videre ønsker klubben en avklaring på ansvarsområder på skolen ifht tid og 

arbeidsoppgaver på de ulike funksjonene på skolen (som bl.a. ikt-ansvarlig, rådgiver, 

spes.ped ansvarlig o.a listet i oversikten over ressursfordeling). 

Vedtak 

Sak vedtatt som foreslått med protokolltilførsel 

08/19 Status skolemiljø (Fast orienteringssak) 
 
Rektor presenterte 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. 
 
Forslag til vedtak 
Sak tas til orientering 

Sak tatt til orientering 
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09/19 Eventuelt 
Rektor informerte om økende trend i politisaker (U 18) vedr narkotika 72% og vold 

30% fra 2017 til 2018) Se vedlegg. 

 
Neste møte 13.05.19 
Finn Lea 
rektor/sekretær  


