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Møtereferat 

 

 

STAVANGER KOMMUNE 
 

Oppvekst og levekår 
Kannik skole 

 

Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 
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 8. juni 2015  kl. 19.00– 20.30. 

Deltakere: Clemens Furnes           8A 

Jo Overå                        8B 

Helge Fosså                  8C 

Hege Vigran                 8D 

Anna Klasson               8E- ikke tilstede 

Arild Ness                     8F 

Inger Margrete Aase  8G-  

Kristin Hagelin             9A – ikke tilstede 

Sveinung Eliassen        9B  

Carsten Boldrup          9C 

Tirill Håvardsholm       9D/FAU leder 

Elisabeth W. Haaland  9E  

Gyri Haave Nilsen        9F  

Rune Danielsen            10A 

Gunnar Veire                10B 

Annicke Gjellestad       10C 

Øivind Henriksen         10D  

Elisabeth Hilde             10E 

Gjertrud Jacobsen        10F 

 Stein Endresen             Rektor 

Thomas Hinna / Malena Tjensvold Reese 

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

 

Sak nr.: 

 

Sak: Ansvar: 

Sak 24/15 

 
Godkjenning av møtereferat fra siste møte  

Møtereferatet ble godkjent. 

 

FAU-leder  

 

Sak 25/15 

 
Informasjon fra Driftsstyret 

Viser til referatet.  

 

FAU-nestleder 

mailto:lena.kristensen@stavanger.kommune.no
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Sak 26/15 

 
Informasjon fra rektor 

Rektor var forhindret i å komme på FAU møte, derfor stilte 

Wenche Austbø i hans sted. 

Informasjonsmøte for nye 8-klassinger 

Informasjonsmøte for foreldre til nye 8-klassinger fra rektor, 

uteseksjonen, FAU og helsesøster var vellykket. 

  

Dødsfall 

Dødsfall på 9-trinn har preget innspurten. Elever som ønsket 

det fikk anledning til å delta i begravelsen. 

 

Prosjekter 

10.trinn har hatt prosjekt om Psykisk helse. 

8. klasse har jobbet med et prosjekt om Stavanger. Målet for 

arbeidet er å bli bedre kjent med Stavanger by og Stavangers 

historie. 

 

Vitnemålsutdeling 

Felles avslutning for 10. trinnet i gymsalen med utdeling av 

vitnemål. 

 

 

Rektor 

 

Sak 27/15 

 
Informasjon fra Elevrådet 

Elevrådet ville ha abonnementsordning for skolefrukt hvis det 

er mulig.  

 

 

Elevråds-

representant 

 

Sak 28/15 De økonomiske rammene for Kannik skole 

Det ble orientert om den behandling av mulige ytterligere 

budsjettkutt som var planlagt gjennomført i neste 

driftsstyremøte. 

FAU leder/  

Ole Eeg, DS leder 

på Revheim skole 
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Ole Eeg informerte om de økonomiske rammene for Kannik 

skole og om rådmannens forslag til ytterligere kutt i 

økonomien for Kannik skole.  

Det ble besluttet av FAU å sende en bekymringsmelding til 

politikerne i Stavanger kommune for å ytre for dem at 

foreldrene på Kannik ikke er enige i denne nedprioriteringen 

av skolen. Det ble valgt en arbeidsgruppe på tre medlemmer 

som utformer protesten på FAUs vegne i samråd med FAU-

leder. 

Spørsmålet om hvordan eventuelle ytterligere kutt ved skolen 

burde innrettes, ble diskutert. Og FAUs medlemmer gav 

innspill med tanke på driftsstyrets behandling. Det var blant 

annet enighet om at det burde være en prioritert oppgave å 

unngå ytterligere kutt relatert til basisfagene norsk, matte og 

engelsk – ikke bare fordi disse fagene i seg selv er 

grunnleggende sentrale, men også fordi disse fagene gir større 

utslag på elevenes endelige vitnemål (ref. at det her er større 

sjanse for eksamenskarakter, og at norskfaget inkluderer 

karakter både i hovedmål, sidemål og muntlig).   

 

Sak 29/15 Eventuelt 

Vedrørende videresending av info til alle i FAU  

FAU-leder ønsker å fortsette å videresende informasjon fra 

eksterne organisasjoner og ber FAU representanter selv 

bedømme om de ønsker å delta på ev. inviterte møter.  

Tips til alle foreldre om hvordan få info om dataspill. 

Youtube er en veldig bra kanal å søke info angående spill som 

for eksempel World of warcraft (WOW), Counter Strike 

(CS), Halo etc. etc.  

 

 

FAU-leder 

Sak 30/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra undergruppene 

Skoleball gruppe:  

Eiganes og Våland bydelsutvalg har innvilget en søknad på 

20.000 kroner som kan brukes til neste skoleball. 

Hjem-skole & trafikk gruppe: 

Gruppene 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

Ingen saker ble tatt opp. 

Politisk gruppe: 

Abonnementsordning for skolefrukt. En ordning hvor 

kommuner/skoler/Fau kjøper inn frukt slik at det blir gratis 

for alle. Vi kan søke om støtte fra bydelsutvalget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


