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Møteinnkalling 
 

 
STAVANGER KOMMUNE 

 
Oppvekst og levekår 
Kannik skole 

 
Postadr.: Postboks 8069 Forus 40, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 
Telefon: 51517250. Faks: 51517251 
E-post: - 
Web: www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. NO 964 965 226 
 

Gruppe: 
 

FAU – Kannik skole 
 

Møtested: 
Tidspunkt: 

Kannik skole, personalrommet 
Mandag 18. januar 2016 kl. 1900-20.30.  

Deltakere: FAU-representanter, evt. vararepresentanter, rektor, miljøarbeider 
og elevrepresentant er forpliktet til å delta og forfall meldes skolen 
på tlf. 51 51 72 50 

Kopi til: Lena Kristensen, Kannik   lena.kristensen@stavanger.kommune.no  
 

Sak nr.: 
 

Sak: Ansvar: 

Sak 01/16  Åpning av møtet 

 Godkjenning av møtereferat fra forrige møte 

Vennligst finn referatet fra forrige FAU møte 23.november 
2015 som eget vedlegg i e-posten til møteinnkallingen. 

FAU leder 

Sak 02/16 
 

 Informasjon fra skolen Rektor 

Sak 03/16 
 

 Informasjon fra Elevrådet Elevrådsrepresentant 

Sak 04/16 
 

 Informasjon fra Driftsstyret DS leder 

Sak 05/16  Gjennomgang av sakslisten til neste 
Driftsstyremøte 

Sakslisten til Driftsstyremøtet 25.januar 2016 blir publisert 
på Kannik skoles nettsider senest fredag 15/1-16. 

 

FAU leder/ DS leder 

Sak 06/16  Rapport fra undergruppene 

Skoleball gruppe: 

Hjem-skole & Trafikk gruppe: 

Politisk gruppe:  

Gruppene 

Sak 07/16  Forslag til vedtekter for foreldreorganiseringen ved 
Kannik skole 

Det er noen formalia rundt FAUs virksomhet som synes 

uklare. Det står for eksempel uklart hvilke, om noen, 

vedtekter som gjelder. Det står også litt uklart for oss 

hvilken valgperiode vi er valgt for. Vi ser det uansett slik at 

FAU i utgangspunktet ikke på noen måte, gjennom 

vedtekter eller på annen måte, kan binde opp et fremtidig 

FAU leder og FAU 
nestleder 
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FAU. Det betyr for eksempel at FAU når som helst må 

kunne velge ny ledelse om man det skulle ønske. Og 

vedtektene bør også ellers være forsiktige med å si for mye 

om hvordan FAU skal legge opp egen virksomhet. 

Konsekvensen av omfattende vedtekter kan fort bli at de 

ikke blir fulgt i praksis. (For eksempel foreligger det en 

versjon av vedtekter som skal være vedtatt i 2009 som 

blant annet omtaler en egen ledergruppe i FAU på til 

sammen syv medlemmer. Vi vet ikke om disse vedtektene 

er formelt gjeldende, men ordningen har i hvert fall ikke 

vært praktisert så lenge vi har hatt befatning med FAU på 

Kannik.) Et sentralt formål med vedtektene, kanskje det 

mest sentrale, bør imidlertid være å bidra til kontinuitet, 

både med tanke på FAUs ledelse og ellers.  

Vi mener disse kryssende hensyn kan ivaretas ved det helt 

kortfattede forslag til nye vedtekter som vedlegges, og 

fremmer forslag om at disse vedtas.   

Vennligst finn tekstforslaget som eget vedlegg i e-posten til 

møteinnkallingen. 

Sak 08/16  Eventuelt  

 Neste FAU møte: 22.februar 2016  

 

 


