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Oppvekst og levekår 
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Postadr.: St. Svithuns g. 40, 4009 Stavanger 

Besøksadr.: St. Svithuns g. 40 

Telefon: 51517250 Faks: 51517251 

E-post:   
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Gruppe: Driftsstyret Kannik skole 

Møtested: Møterom 1 A-bygget 

Møtedato/ -tid: Mandag 26.oktober kl.15:30 

Deltakere: Sveinung Eliassen.- leder, Tirill Håvardsholm (FAU), , Irene Salthe- ansatt, Miriam Dyrseth - ansatt, 

Cecilie Nesvik- ansatte, Malena Tjensvold Reese 10 d, Sayna Etminan 10 b,  Morten Asbjørnsen (H) 

Kopi til: Oppvekst v/Birkeland 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  12.10.2015 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Referat fra sist møte 

3. Nytt fra Elevrådet 

4. Nytt fra FAU 

5. Nytt fra skolen 

6. HMS-saker/skolemiljøsaker 

7. Styresaker til behandling: 

Sak nr.:  

29/15 Regnskap pr.30.september 2015 

30/15 Søknad om partnerskap i innsamlingsaksjon 

31/15 Ressursbruk i Ståstedsanalysen – spørsmål fra forrige styremøte 

32/15 Skolefotografering – orienteringssak 

33/15 Eventuelt 

 

Fravær meldes skolen i telefon 51517250 eller epost: kannik.skole@stavanger .kommune.no 

 

Med hilsen 

 

 

Stein Endresen-rektor                                                      Sveinung Eliassen-styreleder 
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE ER SENDT DELTAKERNE. 
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Sak 29/15 Regnskap pr. 30.september 2015 
 

Utskrift fra regnskapssystemet viser følgende: 

 
 

Det viser en reduksjon i overforbruket på 1,7% i forhold til sist regnskap i august. Regnskap på lønn 

viser en reduksjon på 1,22% for samme periode. Dette tilsvarer en reduksjon av overforbruket på 

180.000 kr fra august til september. 

Forutsatt at denne utviklingen holder seg vil vi komme ut med et overforbruk i underkant av 3% ved 

årets slutt. Da har jeg ikke tatt høyde for refusjon for lærer i videreutdanning (225.000 kr) eller andre 

refusjoner utover sykepenger/barselpermisjoner. Det forutsettes da at budsjettet for 2015 ikke blir 

redusert for høsten. 

Dersom tildeling av budsjett for 2016 ikke inneholder noen større endringer, les: reduksjoner, for 

skolene vil vi nå målet om å være i balanse ved oppstart skoleåret 2016-2017. 

 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar regnskapet pr. 30.september til orientering. 
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Sak 30/15 Søknad om partnerskap i innsamlingsaksjon 
 

Fra stiftelsen New Chance Foundation har skolen mottatt en søknad om å få bli partner i 

innsamlingsaksjon til stiftelsens prosjekt i DR Kongo. Søknaden er vedlagt sakspapirene i sin helhet.  

Denne stiftelsen har gjennom valgfaget Internasjonalt samarbeid hatt et faglig samarbeid med skolen i 

tre år. Det arbeidet har vært et faglig samarbeid med utveksling av elevarbeider og elevkontakter. 

Stiftelsen ønsker nå å utvide samarbeidet til også å gjelde en innsamlingsaksjon der elevene bruker 

1 skoledag til innsamling på bøsser. 

 

Skolen har ingen reglementer eller kriterier for slike samarbeid. Fram til i dag så har skolen hatt 1 

årlig innsamlingsaksjon der pengene har gått til organisasjonen Hei Verden. Det gjør vi sammen 

med andre skoler i Stavanger kommune. 

Skolen har hatt besøk av representanter for New Chance Foundation som har informert om deres 

organisasjon og prosjekter i Kongo. Det er en positiv innstilling til at skolen blir med på en 

innsamlingsaksjon i personalet. 

 

Skolen har innhentet en del opplysninger om New Chance (vises ellers til søknaden): 

 Etablert 17.mars 2010 

 Registrert i Stiftelsesregisteret og Enhetsregisteret 1.november 2010 med org.nr. 

996 080 994. 

 Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen i 2014/2015 

 Stiftelsen er ledet av et styret med 2 medlemmer (Tommy Rasmussen og Alf Inge 

Rasmussen) 

 Daglig leder er Tommy Rasmussen  

 Visjon/målsetting: På ideelt non-profit grunnlag etablere og drifte et barnehjem i 

Goma/Kongo.  

 

Ledelsen i skolen finner det nødvendig å få avklart følgende i driftsstyret: 

1. Skal skolen bruke 2 dager i løpet av skoleåret til slike innsamlingsaksjoner 

2. Skal skolen gå inn i et samarbeid med stiftelsen New Chance 

 

Ledelsens syn: 

1. Ledelsen synes det er viktig at skolen også utad viser engasjement og omsorg for 

den del av verden som ikke er så heldig stilt som elever i Norge er. Derfor er vi i 

utgangspunktet positivt innstilt til at vi bruker deler av undervisningstiden til dette. Det er 

mye god læring i å være med og samle inn penger til dem som trenger det mer enn oss. På 

den annen side må det  vurderes om to slike aksjonsdager blir i meste laget, spesielt med 

tanke på at det er flere aksjoner/aktiviteter som også griper inn i og «tar» undervisningstid. 

Etter en totalvurdering er ledelsens holdning at dette må vi kunne «spandere» på gode 

tiltak. Vi er da opptatt av at disse to dagene ikke er sammenfallende i tid og ser for oss at 

innsamlingen til Hei Verden går som normalt på høsten, mens innsamlingsaksjon for 

eventuelt New Chance kan bli lagt til en dag i løpet av de to siste ukene av skoleåret. Det er 

erfaringsmessig lettere å legge inn slike aktiviteter på denne tiden.  

Dersom det skulle vise seg at det ikke er grunnlag for å innføre en innsamlingsaksjon dag 

2, er det ledelsens syn at vi holder fast med Hei Verden som innsamlingspartner. 
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2. Når det gjelder spørsmålet om New Chance skal bli en partner i dette, så er det fra 

ledelsen sin side ikke noe som tilsier at vi ikke bør gå inn i et samarbeid med dem. Vi stiller 

et lite spørsmål til styre- og lederform, men finner at samarbeidet hittil har gitt positive 

erfaringer. Vi er derfor innstilt på å la dem gå inn som partner i denne 

innsamlingsaksjonen.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Driftsstyret slutter seg til ledelsens vurdering i saken og går for at det legges til rette for en 

innsamlingsaksjon som gjennomføres våren 2016. De innsamlede pengene skal gå til New 

Chance Foundation sitt prosjekt i Goma/Kongo. 

2. Erfaringene fra denne aksjonen skal legges til grunn for om skolen skal fortsette med en 

innsamlingsaksjon på våren og om New Chance skal være mottaker av de innsamlede 

pengene 
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Sak 31/15  Ressursbruk i Ståstedsanalysen – spørsmål fra forrige møte 
 

I sak 23/15 ble Ståstedsanalysen behandlet av styret. Ståstedsanalysen er et skoleutviklingsverktøy og er 

obligatorisk for skolene i Stavanger. Det ble fra ledelsen sin side lagt fram en plan for gjennomføring av 

analysen. 

I møtet ble det etterlyst en oversikt over total ressursbruk knyttet til analysen.  

 

RESSURSBRUK: 

STÅSTEDSANALYSEN 2015 FOR KANNIK SKOLE 
FRAMDRIFTSPLAN  
FASE 1 
Uke 33 

Uke 33-35 

Uke 36-37 

Informere og motivere personalet 

Innsamling av data/resultater 

Drøfte datagrunnlaget på trinn 

Rektor 

Rektor 

Trinn 

FASE 2 

Uke 39 

Uke 40 

Uke 42 

Drøfte påstander på trinn 

Drøfte påstander felles 

Gjennomføring av analyse 

 Personalet 

FASE 3 

Uke 50 

Uke 3 

Uke 4 

Drøfting av det samlede materialet fra 

analysen 

Analyse og konklusjon 

Valg av satsingsområde(r) 

 Personalet 

FASE 4 

Januar/februar 

2016 

Respons/Rapport til Oppvekst/Driftsstyret  Rektor 

 

Med grunnlag i framdriftsplanen for analysen er ressursbruken fordelt slik: 

Tidspunkt Personalet(time pr. lærer) Ledelsen Kommentar 

Uke 33 1,5t  7,5t Innhenting av datas 

Uke 36 1,5t 6t Klargjøring av begrep 

Uke 39 1,5t 6t Drøfting av påstander 

Uke 42 1,5t  Gjennomføring av egenvurdering 

Uke 50 3,0t 9t Drøfting av innsamlet data(Antatt forbruk) 

Uke 3-4 1,5t 6t Klargjøring av analyse(Antatt forbruk) 

Uke 6  6t Respon/rapport(Antatt forbruk) 

Total 10,5t 40,5t  

 

ORGANISERING AV RESSURSBRUKEN: 

Ressursene er i all hovedsak lagt til den tiden som er avsatt på personalets arbeidsplan til fellestid 

for utvikling og planlegging, tirsdag og torsdag etter avsluttet undervisning. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar rektors oversikt over ressursbruk til Ståstedsanalysen til 

orientering. 
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Sak 32/15 Skolefotografering – orienteringssak 
 

Det er i det siste vært reist spørsmål i media, hovedsakelig i Rogalands avis, om skolenes praksis 

med tanke skolefotografering og fotofirmaenes praksis i henhold til bestilling/avbestilling av 

produkter. 

Fra Forbrukerrådet er det rettet en del kritiske spørsmål til praksis til enkelte av disse firmaene, bla 

til det firmaet Kannik skole bruker. 

Leder av styret har bedt skolen legge fram en del opplysninger om hvordan dette håndteres på 

Kannik skole. 

Ledelsen har valgt å legge dette fram som en orienteringssak for Driftsstyret, slik at alle partene i 

styret kan komme med kommentarer og eventuelle forslag til oppfølging/endring av praksis. 

 

1. Vi har ingen fast avtale med noe firma om skolefotografering. Avtale gjøres fra år til år. 

Inneværende år har vi gjort avtale med Foeva etter avgjørelse i Elevrådet. 

2. Vi gjennomfører fotografering av alle klassene hvert år. Det er et tilbud til elevene og det er 

ingen tvang eller press fra skolen om at alle elevene skal være med. 

3. Skolen formidler informasjon om skolefotograferingen til elevene gjennom elevrådet som 

ranselpost. Det er ingen spesifikk kommunikasjon direkte til foresatte. 

4. Skolen får gjennom skolefotograferingen tilgang til Skolekatalog med foto av alle elevene. 

Dette er selvsagt et godt verktøy for oss, bla.for vikarer som skal inn i helt ukjente klasser. 

Det er ingen kostnad for skolen i dette. 

 

I nevnte artikkelserie er det blant annet tatt til orde for at skolene i sterkere grad er inne og 

kontrollerer/styrer dette med skolefotografering f.eks gjennom en felles avtale for alle skolene. 

Ledelsen ved skolen har ingen sterke meninger om dette ut over at det er ønskelig at denne 

aktiviteten kommer inn i ordnede forhold der alle brukerne er fornøyd med tjeneste og produkt. 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 


