
  

 

 

 

Referat 
 

Oppvekst og levekår 

St. Svithun skole 

 

 

 

Postadr.: Vikedalsgt 11, 4012 Stavanger 

Besøksadr.: Vikedalsgt 11 

Telefon: 51505150 Faks: 51505151 

E-post: stsvithun.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

  

 

Gruppe: FAU– møte 

Møtested: St. Svithun skole, personalrommet 

Møtedato/ -tid: Mandag 2. mai 2016, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter: Frode Sandvaag (8A), Katrine Lilleland (8B), Nils Naley 

(9A),  Jarle Natland (9C), Sissel Norheim (9D), Torstein Plener (10B), Cristine 

Nerberg (10C), Erik Vengnes (10D) 

Forfall: Linda Kolstø (9A – SMU-representant), Frode Rødder (10A), Ingunn 

Mollnes(9B), Svenn W.Gjerde(8C) 

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   02.05.16 

 

Sak nr.: 

 

2-10-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

 

2-11-2016 Godkjenning av referat fra fau-møte februar 2016 

Vedtak: Referatet er godkjent 

 

2-12-2016 Rektor informerer  

Eksamen 10. klasse 

Informasjon om skriftlig eksamen blir gitt 18.mai og eksamensperioden blir 20 – 

27.mai. De som eventuelt kommer opp i matte 21.mai får tilrettelagt 

forberedelse/øving på skolen 19.mai. Alle kommer opp i ett skriftlig fag. Det vil 

ligge informasjon på nettsiden til skolen i eksamensperioden. De som kommer opp i 

muntlig eksamen blir informert om dette 7. juni og eksamen er 9.juni 
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Diverse informasjon vedrørende 10.klasse 

Standpunktkarakter deles ut 19.mai hvor det også vil være en klagefrist. 

Det skal være folkeavstemming vedrørende kommuneavslutning 30.mai 10 trinn 

har stemmerett og er derfor invitert til et stormøte 19.mai .Tidsramme fra kl 0930 – 

kl 1200. De som skal ha matte eksamen på fredagen skal ikke delta på stormøtet. 

Vitnemålsutdeling blir torsdag 16. juni klokken 18.00 og det sendes ut invitasjon i 

starten av juni. 

 

Neste års 8.trinn 

Vi holder på å sette sammen klassene og elevene har besøksdag 30. mai. Det blir 

foreldremøte 2, juni kl 1800 

 

Foreldremøte til høsten 

8.   trinn   25. august 

9.   trinn   30. august 

10. trinn   23. august 

 

Prosjektet bedre læring 

Stavanger kommune er i oppstart med prosjektet «Bedre læring i 

Stavangerskolen». I utgangspunktet er dette en satsing for ungdomstrinnet 

der det legges opp til at elevene skal «kles opp» med nettbrett til bruk i 

opplæringen, i tillegg til at skolen sin kompetanse på bruk av digitale 

verktøy skal økes. 

Skolen er nå i gang men å implementere prosjektet for 8.trinn. Det vil si at alle i 

8.trinn (som skal gå i 9.trinn til høsten) vil få utlevert hvert sitt nettbrett etter 

foreldremøte 18. mai. Skolen greier ikke å finansiere nettbrett til alle elevene og 

det vurderes nå å gå over til en enklere og billigere digitalløsning som heter 

Chromebook. Vi venter på en avgjørelse etter møte i kommunalstyret for 

oppvekst 11. mai. Koding som valgfag er også på vei inn i skolene og foreløpig 

er det 3 skoler i Stavanger som har fått det. Vi vet ikke når vår skole vil få dette 

valgfaget. 

 

Gid, bedre, best 2016-2020 

God, bedre, best 2016-2020 er Stavanger kommune sin nye kvalitetsplan for 

skoleområdet. Den enkelte skole skal utarbeide sin egen handlingsplan og vi på 

Svithun er nå i en interessant idemyldringsfase som skal resultere i en handlingsplan 

for skolen. 

 

Budsjett 

Skolen har god styring på den økonomiske driften og regnskapet skal være i balanse 

i slutten av året hvis det ikke kommer nye innstrammingstiltak. 

 

17.mai 

Skolen skal gå i barnetoget som i år går på Storhaug. Elevene møter kl 09.30 i 

skolegården. Informasjon legges ut på skolens hjemmeside 
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Skolefotografering  

Det blir fotografering for 10. trinn 12. og 13. mai 

Vedtak: Sakene tas til orientering 

2-13-2016 Saker til driftsstyret (jf. vedlegg) 

Lave deltakelse på foreldreundersøkelsen 

Årets foreldreundersøkelse hadde bare en oppslutning på 38%. Dette er for dårlig og 

gir skolen et for lite grunnlag for å kunne dra nytte av undersøkelsen. FAU 

diskuterte mulig tiltak og kom med følgende innspill for å øke oppslutningen: 

 

 Forenkle tilgangen på undersøkelsen, ikke ranselpost. 

 Nærmere samarbeid mellom FAU representanten og 

foreldrekontakten som skal bedre informasjonen og innsalget av 

undersøkelsen 

 Premie til den klassen med best oppslutning. (Pizzakveld) 

 

Vedtak: Saker tas til orientering  og FAU sender over sine innspill 

vedrørende foreldreundersøkelsen 

 

2-14-2016 Årshjul fau St. Svithun: 4. kvartal vår 

 

 Vi er veldig fornøyd med at Kathrine Lilleland også i år tar ansvar 

for juleball-komiteen. 

 Sissel Norheim har ansvar for Natteravnene, men trenger flere 

foreldre med fra høsten av. Sissel stiller på infomøte for nye 

8.klassinger torsdag 2. juni. 

 Det blir valg av nye FAU-representanter til høsten 

 

Vedtak: Aksjoner i henhold til dette. 

 

2-15-2016 Innspill til/fra elevrådet 

 

Referat fra sist elevrådsmøte 4.3.2016 ligger på skolens hjemmeside. 

 

Vedtak: Til informasjon 
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2-16-2016 Innspill til/fra SMU 

 

Referat fra forrige møte ligger på skolens hjemmeside.  

 

Vedtak: FAU tar referatet til orientering 

 

2-17-2015       Eventuelt. 

Prosjekt bedre læring 

FAU er positive til at skolen satser på ny teknologi. FAU understreker at det er 

viktig at skolens personell har kompetanse og innsikt i hvordan den nye teknologien 

skal utnyttes - for å skape et bedre læringsmiljø hos elevene. Digitale løsninger må 

ikke føre til distraksjon, men økt trykk på læring. 

 

17.mai 

FAU oppfordrer alle elevene til å gå i barnetoget i år 

 

 

Jarle Natland  

FAU-leder 

 


