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Fravær meldes skolen i telefon 51517250 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Stein Endresen – rektor/sekr.  Sveinung Eliassen-styreleder 

 

 

 

 

  



 

 

2/15 

Referat fra sist møte 1.juni 2015 
 

Møtet i juni ble avlyst. 
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Sak 22/15 Regnskap pr. 31.august 2015 
 

 

Skolen er i en trengt økonomisk situasjon og skoleåret 2014-2015 ble avsluttet med følgende 

regnskapstall pr. 30.juli: 

30.JULI 

 
 

Resultatet viser et forbruk på 108,54%, altså 8,54% i overforbruk. Det er hovedsakelig lønn som står 

inne for overforbruket. (linjen som er «gulet ut») 

 

Ved overgang til skoleåret 2015-2016 er bemanningen redusert med 5 hele stillinger (4 lærerstillinger 

og 1 kommunal stilling) noe som skal føre til en reduksjon i overforbruket og forventet balanse mellom 

budsjett og regnskap ved avslutningen av skoleåret ved utgangen av juli 2016. 

 

Tallene for august viser følgende: 

31.AUGUST 

 
 

Her er det en reduksjon i overforbruket totalt på 0,23%, men reduksjonen på lønn er nesten 2% (linjen 

er «gulet ut»). Grunnen til at vi ikke får en større reduksjon på totalen skyldes innkjøp av nye lærebøker 

i norskfaget, det alene representerer en sum i overkant av 400.000 kr. (du finner dette i regnskapet i 

linje 11 Kjøp av varer/Tjen) 
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Situasjonen ser altså ut til å være endret og vi er på rett vei i forhold til målet. 

Det er vanskelig å gi en prognose for utviklingen i høst og fram til årets avslutning, men vi bør ha et 

mål om å komme ned på 103%, som er innen det handlingsrommet virksomhetene har. 

Skolen kjører fremdeles stramt på forbruk og prøver i den grad det er mulig å redusere bruk av vikar. 

Det er likevel noen utfordringer til utgifter til vikarer ved langtidsfravær som har vist seg å være større 

enn normalt denne høsten. Dette kan endre noe på forventet resultat. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar regnskapet pr. 31.august til orientering. 
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Sak 23/15 Ståstedsanalysen 2015 
 

Ståstedsanalysen er Utdanningsdirektoratet verktøy for skoleutvikling. Stavanger kommune har 

tidligere brukt sitt eget verktøy med Respons og Dialog i arbeidet med å videreutvikle skolene på 

kvalitet i undervisningen. 

Stavanger kommune har bestemt at skolene nå skal bruke direktoratets verktøy og de første skolene 

gjennomførte denne i skoleåret 2014-2015. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre analysen. 

Kannik skole skal gjennomføre analysen i løpet av høsten 2015 med en avslutning i januar/februar 

2016. 

 

Litt om Ståstedsanalysen: 

 

Ståstedsanalysen for grunnskole 
Kannik skole 

 
 

 

 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved 

gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven 

og § 2-1 i forskriften til privatskoleloven). Målet er å skape felles refleksjon om 

skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med.  

 

I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, 

resultater fra Elevundersøkelsen, eventuelt lokale undersøkelser og elevresultater. 

Disse blir sett i sammenheng med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette gir 

skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å sette i 

verk en helhetlig skoleutvikling.  

  

Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer 

skolens praksis, hva som er skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. 

Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å sammenligne ulike skoler i en 

kommune eller i en fylkeskommune. 
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Ståstedsanalysen for skoler finnes i to versjoner - en for grunnskolen og en for den 

videregående skolen.  

 

Ståstedsanalysen består av tre faser 

 

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen 

 
- Ressurser 
- Læringsmiljø 

- Elevresultater 
- Lokale undersøkelser 

 

Dette datagrunnlaget drøftes i personalet. Det skal ikke trekkes konklusjoner ennå, 

men drøftingen skaper et viktig grunnlag for neste fase.  

 

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 

 

Neste skritt er å undersøke skolens praksis. Personalet svarer på undersøkelsen ved 

å vurdere skolens praksis ut fra en rekke påstander om god praksis.  

 

Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen 

indikasjoner på hvor skolen står i lys av tegn på god praksis. De egner seg bare som 

et underlag for personalets felles drøfting ved oppstart, valg og prioritering av 

forbedringstiltak. 

 

Påstandene i hoveddelen er samlet under følgende temaer: 

 
- Kompetanse og motivasjon  
- Tilpasset opplæring og vurdering 

- Læringsmiljø og rådgiving 
- Kultur for læring  
- Ledelse 
- Profesjonsutvikling og samarbeid 

 

Skolen kan ut fra sine prioriteringer også velge mellom følgende tilleggstemaer: 

 
- Underveisvurdering 
- Klasseledelse 
- Læreplanarbeid 
- Grunnleggende ferdigheter 
- Fag- og yrkesopplæring i skole 
- Organisasjonsanalysen 

 

 

Fase 3: Analyse, konklusjon og tiltak 



 

 

7/15 

 

I denne fasen ser personalet materialet fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet 

drøfter og analyserer det sammenstilte materialet. Ledelsen legger opp prosessen 

slik at personalet blir involvert. Dette kan løses på ulike måter blant annet avhengig 

av skolens størrelse. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og skoleledelsen 

bestemmer hvilke utviklingsområder og tiltak skolen skal arbeide videre med. 

 

Driftsstyrets har ingen aktiv rolle i Ståstedsanalysen, men styret blir involvert når det gjelder 

konklusjoner og tiltak. 

 

Framdriftsplan for Ståstedsanalysen på Kannik skole. 

 
 

 

Styret vil bli informert om fremdrift på møtene i høst. 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar sak om Ståstedsanalysen til orientering. 
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Sak 24/15 Skoleruta 2016/2017 
 

Skolen har mottatt følgende veiledende forslag til Skolerute fra fagstaben i Oppvekst: 

 

VEILEDENDE FORSLAG 

 
Den enkelte skoles driftsstyre kan vedta plassering av ferie- og planleggingsdager så lenge 

skoleruta ikke kommer i konflikt med gjeldende arbeidstidsordninger for pedagogisk personale. 

Direktøren anbefaler imidlertid at skolene legger opp til hele ferieuker for elevene, og at 

planleggingsdager legges i tilknytning til helger.  
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Samtidig ber direktøren om at barneskoler og barnehager i samme bydel søker å samordne 

planleggingsdager i den grad dette er mulig, slik at foresatte som både har barn i barnehage og på 

småskoletrinnet, skal unngå å måtte ta ut uforholdsmessig mange feriedager.  

 

Ledelsens forslag til skolerute 2016/2017 

Ledelsens forslag til skolerute bygger på de retningslinjene som Stavanger kommune har vedtatt. 

 

LEDELSENS FORSLAG 

 
 

Endringer i forhold til veiledende skolerute er: 

 18.november ( Skolemøtet i Rogaland) blir ordinær skoledag 
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 26.mai blir fridag for elever og ansatte. 

 15.-17.august, 2.januar og 18.april blir plandager for personalet. 6.plandag tas ut som to 

ettermiddagsøkter i mai/juni. 

 

 

 

 

Skolene i bydelen har drøftet og samordnet sine forslag slik at det ikke skapes for store forskjeller 

mellom barne- og ungdomsskolen. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret går inn for ledelsens forslag til Skolerute 2016/2017. 
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Sak 25/15 Regelverk knyttet til klasseturer: Avspasering for elever og 

gratisprinsippet. 
 

Det er flere klasser som har ytret ønske om å gjennomføre klasseturer i løpet av skolegangen på Kannik 

skole. Spesielt gjelder dette 10.klassene som ønsker å markere en avslutning av 10 års skolegang med 

en klassetur. 

I forbindelse med dette dukker det jevnlig opp spørsmål til organisering, gjennomføring og finansiering 

av disse turene og rektor har flere ganger tatt opp spørsmål om slike turer i FAU-møter. 

Det kan se ut som om ønsket om slike turer er økende og ledelsen ved skolen ønsker derfor å ha en 

gjennomgang av gjeldende regelverk og rutiner knyttet til slike turer. 

 

Det er lagt ut en generell info til foresatte om dette på FAU sin hjemmeside: 

1. TURER/EKSKURSJONER I SKOLENS REGI. 

 Klassen reiser på en ekskursjon/tur i forbindelse med opplæringen. Det er altså en ekskursjon 

i skolens regi. Det betyr at det er pedagogisk kompetanse(lærer) med på ekskursjonen og at 

gratisprinsippet tilsier at det ikke er noen utgifter for eleven. Kannik har ikke praktisert slik 

turer i større grad da det bl.a medfører utgifter til medfølgende lærer/personell og store 

kostnader for selve ekskursjonene. Søknad om slike turer/ekskursjoner skal ALLTID legges 

fram for driftsstyret i god tid og det er styret som avgjør om klassen kan reise. Stavanger 

kommune har et eget reglement for slike turer, og du finner det her: 

http://stavanger.kommune.no/PageFiles/6747/Retningslinjer%20for%20turer.pdf 

 

2. TURER I REGI AV FORESATTE 

Klasser kan reise på tur/ekskursjon i regi av foreldrene. Slike turer er det opp til foreldrene å 

arrangere og skolen har i utgangspunktet ingen innflytelse på reisemål, innhold eller 

organisering. Det eneste vi gir råd om er at arrangøren, altså foreldrene, sørger for at utgifter 

til turen i så stor grad som mulig blir dekket av elevenes egeninnsats ved kakesalg, lotteri, 

basar etc. slik at ALLE kan være med og at det ikke skal være egenbetaling.  

 Skolen ber i slike tilfeller om at inntjente penger/gaver/innbetalinger fordeles likt på 

alle elevene uavhengig av innsats for å anskaffe midlene. 

 Skal turen ta i bruk undervisningstid for å kunne gjennomføres, kan dette gjøres ved 

at elevene avspaserer allerede opptjent tid. Dette kan være tid brukt til 

klassearrangement på kveldstid som yrkesmesse, teater/kino-besøk etc. Elevene kan 

ikke avspasere i forkant! Dersom klassen skal avspasere undervisningstid må alle 

elevene i klassen gjøre dette kollektivt.  

All avspasering skal skje etter avtale med skolens ledelse v/rektor og skal avtales i 

god tid før eventuell tur. 

 Det vil ikke bli gitt aksept på søknad på elevpermisjoner kollektivt, altså at foresatte 

søker om fri for eleven for å gjennomføre slike turer. Dette er en bestemmelse i tråd 

med pålegg fra Oppvekststyret. 
 

I utgangspunktet skal disse reglene være greie nok og gi foresatte og elever mulighet til å gjennomføre 

turer/ekskursjoner.  

Når ledelsen nå velger å legge denne saken fram for Driftsstyret til behandling har det to årsaker: 

1. Det kan synes som om disse reglene ikke er kjent godt nok i alle klasser og hos foresatte. 

2. Det er noen spørsmål til turer arrangert av foreldrene som dukker opp fra tid til annen og 

disse må gjerne presiseres og tydeliggjøres. 

 

 

http://stavanger.kommune.no/PageFiles/6747/Retningslinjer%20for%20turer.pdf
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Spørsmål 1: Kan man benytte seg av sponsor?  

Skolens svar til det er at på foreldrearrangerte turer er det foreldrene som har ansvaret og vurderer dette. 

Skolen vil i sine opplegg være veldig skeptiske til «sponsing», men ser at det i forbindelse med 

klasseturer kan være en måte å skaffe seg finansiering på. Det er da viktig at en eventuell sponsing 

fordeles likt på alle i klassen og at det ikke legger føringer inn i opplæringen. 

 

Spørsmål 2: Hvordan kan klassene opparbeide seg tid til avspasering? 

Det er allerede nevnt eksempler på dette. Det som er viktig er at dette er reelle aktiviteter og knyttet til 

undervisningen/opplæringen.  

 Typiske eksempler er Yrkesmesse, kino-eller teaterbesøk med klasse og lærer.  

 Det vil ikke bli gitt tilgang til at klassene kan lese alternativ timeplan i en periode for å 

spare opp tid, eksempelvis at de har lengre/flere økter (selv om dette er gjort tidligere). 

Bakgrunnen for dette er at timeplan og arbeidsomfang er så stort allerede og det vil derfor 

ikke være gunstig for elevene å øke dette, selv om det er for en periode. Det er også viktig 

å ha ordninger som er like mulige for alle. En slik ordning vil kunne sette lærer(e) under 

sterkt press dersom det kommer ønske/krav om utvidet skoledag i en periode. 

 Tid som klassen/elevene bruker for å skaffe seg finansiering kan heller ikke kreves 

avspasert, selv om aktiviteten foregår på ettermiddags-/kveldstid eller i helgene. 

Eksempelvis vil ikke bilvask, salg av vafler på stand o.l være aktiviteter som gir rett til 

avspasering. Aktiviteten skal være planlagt og en del av klassens opplæring innenfor 

læreplanen. 

 Dersom klassen har opparbeidet seg tid til avspasering må avspaseringen skje kollektivt. 

Det betyr f.eks at elever som velger ikke å være med på klasseturen ikke har rett på 

undervisning i den perioden klassen avspaserer. 

 

Ledelsen håper med dette at regler og rutiner knyttet til elevekskursjoner/turer er gjort kjent og at alle 

følger disse lojalt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret tar ledelsens redegjøring for praksis knyttet til klasseturer/ekskursjoner til 

etterretning. 
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Sak 26/15 Revisjon av Ordensreglene på Kannik skole 
 

Skolen skal ha en årlig revisjon av ordensreglene. De gjeldende reglene er slik: 

 
ORDENS- TRIVSELSREGLER FOR KANNIK SKOLE 

Elever, lærere, foreldre og andre tilsatte har sammen ansvaret for at KANNIK SKOLE 

skal være en trygg og trivelig arbeidsplass, 

Derfor:  

1. …skal alle ha det bra. Det vil for eksempel si at vi ikke skal mobbe, utøve vold eller ha 
grov munnbruk. 

2. …bruker vi nettvett: http://www.ung.no/nettvett/765_Trygg_og_smart_på_nett.html   
3. …skal vi komme i rett tid, ta med oss det vi skal og gjøre det hjemmearbeidet vi har. 
4. …sørger vi for fri passasje i ganger og garderobe 
5. …skal vi hjelpe eller si fra hvis noen har det vondt eller vanskelig. 
6. …må ingen ta med seg/bruke ting som er farlig, skadelig eller virker forstyrrende.  

a. Dette gjelder også tobakk, snus, narkotiske stoffer og snop/slikkerier.  
7. …skal man ikke ha med seg våpen, kniv, fyrverkeri eller farlig leketøy på skolen.  
8. …skal mobiltelefoner, mp3-spillere eller annet avspillingsutstyr ikke brukes i 

undervisningstiden dersom ikke dette er avtalt med lærer og det er en del av 
opplæringen. 

a. Telefoner og annet utstyr skal ellers være avslått og lagt vekk i timene. Eleven 
kan varsle lærer dersom det er nødvendig at telefonen må være på. Lærer 
vurderer fra sak til sak. 

9. …må alle kunne ferdes trygt i skolegården uten å bli forstyrret av sykling, stein- og 
snøballkasting.  

a. Snøballkasting er tillatt i ball-bingen i friminutt med lærer som vakt 
10. …er det påbudt med hjelm på sykkelturer i skolens regi. Dette gjelder både elev og 

lærer  
a. Elever uten hjelm får ikke bruke sykkel på slike aktiviteter.  
b. Skolen vil gi ordensanmerkning dersom eleven sykler til skolen uten hjem.  
c. Skolen forventer at foreldre/foresatte påser at hjelm brukes på skoleveien og 

at sykkel er i forskriftsmessig stand. 
11. …kan skateboard brukes i skolegården på nærmere angitt plass av vakter i 

friminuttene.          
12. …må ingen elever forlate skolens område uten å ha spurt klassestyrer om lov.  
13. …kan elevene på 10.trinnet forlate skolens område i storefri på fredag.  

a. De kan da oppholde seg på særskilt anvist område. 
14. …må vi ta godt vare på skolebygget og skolegården vår, samt alle møblene og 

skolesakene. 
15. …skal vi ikke spytte eller forsøple skolens område. 
16. …tar vi av oss ytterklær for å sikre et godt inneklima.  

a. Det er ikke tillatt å ha på seg hodeplagg som lue, caps og lignende inne i 
klasserommet. 

 

Disse ordens-/trivselsreglene gjelder så lenge eleven er på skolen og er under tilsyn av skolen. 

http://www.ung.no/nettvett/765_Trygg_og_smart_på_nett.html
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Det vil si at de også gjelder under ekskursjoner, ved prosjektarbeider der eleven er utenfor 

skolens område og der elevene i 10.klasse har fått lov å gå utenfor skolens område. 

Overtredelser av nevnte regler kan føre til: 

1. Muntlig irettesettelse 

2. Skriftlig advarsel (anmerkning) 

3. Inndragelse av mobil eller annet forstyrrende element dersom det brukes i timene. 

    Inndragningstid er 1-en-uke eller den kan hentes av foresatt. 

4. Bortvisning fra enkelttimer eller resten av dagen. 

5. Utvisning for inntil 3 dager ved grove brudd på Ordensreglene. (Ved utøvelse av vold vil eleven    

     bli utvist) 

6. Nedsatt ordens- og oppførselskarakter. 

7. Eleven kan bli utestengt fra arrangement/turer/ekskursjoner i skolens regi. 

8. Erstatningskrav kan bli fremmet ved ødeleggelser av bygninger, møbler, bøker og annet 

    utstyr. 

Skolen er ikke erstatningspliktig overfor private gjenstander, mobiltelefoner, klær og 

lignende så lenge eleven følger skolens rutiner ved oppbevaring av slike. 

 

KANNIK SKOLES REPEKT-REGLER 

1. Vi har arbeidsro i timene. Det gir god læring. 

2. Vi snakker sammen på en hyggelig måte og bruker ikke stygge ord. 

3. Vi møter presis og godt forberedt. 

4. Vi tar vare på skolen vår. Den skal være ren og ryddig. 

5. Vi jobber for en skole fri for mobbing, vold og rasisme. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret går inn for gjeldende Ordensregler med følgende endringer: 

 

  



 

 

15/15 

Sak 27/15 Møtedatoer skoleåret 2015-2016 

 
 

Driftsstyret har månedlige møter, og bruker fortrinnsvis siste mandag i måneden som fast møtedato. 

 

Rektor legger frem følgende forslag til møtedatoer: 

DRIFTSSTYRET 

HØSTEN 2015 Mandag 28.sep Mandag 26.okt Mandag 30.nov Ingen møter i des 

VÅREN 2016 Mandag 25.jan Mandag 29.feb Mandag 25.april Mandag 30.mai 

Møtene er åpne og starter kl.15:30 med avslutning senest kl.17:00. 

 
FAU-møter 
HØSTEN 2015 Mandag 21.sep Mandag 19.okt Mandag 23.nov Ingen møter i des 

VÅREN 2016 Mandag 18.jan Mandag 22.feb Mandag 18.april Mandag 23.mai 

FAU-møtene starter kl.19 og er bare for medlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftsstyret går inn for rektors forslag til møtedatoer skoleåret 2015-2016. 

 

 


