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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: Google Meet 

Møtedato/ -tid: Mandag 2. november 2020, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter fra 8a (Kjersti K. Esmark), 8b (Alte Blomgren), 8c (Simon 

Thomas van Blaricum), 8d (Vanda Verenich ), 8e (Ingunn Oddsen), 9b (Tina 

Grønnevik), 9c (Anne Larsen Kleiberg), 9d (Marianne Gjerde), 9e (John Inge 

Hansen), 10b (Elin Minde), 10d (Rune Tendenes Kristiansen), 10e (Håkon 

Rydland). 

Rektor Vibeke Vikse, avdelingsledere Bent Inge Ask og Ole Kristian Lie. 

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   04.11.20 

Sak nr.:  

04-01-20 Godkjenning av referat  

 

04-02-20 Valg av referent og innmelding av saker til eventuelt 

04-03-20 Rektor informerer  

 

1) Rektor orienterte om koronasituasjonen. Skolen er fremdeles i gul 

beredskap, og har planene klare for eventuelt rød beredskap og for smitte i 

klasse eller på trinn. 

 

2) Vedrørende oppfølgingssak om lekseredusert skole: Bakgrunnen for 

lekseredusert skole går tilbake til et innspill, og ønske, fra FAU fra 2017. I 

samarbeid med FAU og prosesser i skolens personale landet vi til slutt ned 

på en variant der tanken er å ha færre lekser (lekseredusert skole). Dersom 

skolen ikke har fått ut en god, og tydelig nok informasjon om dette (og via 

skolens lærere) så beklager vi dette. Vi kommer til å legge ut informasjon 

på hjemmesiden ila uken. 
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St. Svithun har fått positive tilbakemeldinger på leksereduksjonen både fra 

elever, via elevrådet. Skoleåret 2018/2020 gjennomførte vi en 

spørreundersøkelse blant elevene der elevene der over 50 % av elevene 

svarte at de i snitt brukte mellom 30 og 90 minutter på hjemmearbeid ila en 

uke. Elevenes læringsarbeid skal komme frem på arbeidsplanene i de 

respektive klassene, her vil det og finnes lenke til skolens vurderingsplan. 

Innholdet i arbeidsplanene skal derfor være så konkret at foresatte har 

mulighet til å følge opp skolearbeidet.  

 

Viktige prinsipper for elevenes læring er mestringsfølelse og muligheten 

for å få veiledning underveis i læringsprosessen. Relasjonen mellom elev 

og lærer er en viktig faktor, og bærende prinsipp, i læringsarbeidet.  

Ved St. Svithun finnes det alle typer av elever, og med ulik bakgrunn. 

Gjennom en lekseredusert skole tror vi at de elevene som har et høyt 

læringspotensial og som ønsker å gjøre det godt, gjør det selv med en 

betydelig leksereduksjon. De er selvgående og jobber godt. De elevene som 

strever og som gjerne ikke alltid får den støtten hjemmefra som de har 

behov for, unngår å komme i situasjoner der de gruer seg til å komme på 

skolen neste dag fordi de ikke har fått det til. Dette er en viktig del av 

helheten omkring verdier og prinsipper opp mot læring. Skolen beklager 

dersom informasjonen ut til foreldregruppen ikke har vært god nok, og vil 

legge ut informasjon på skolens hjemmeside om lekseredusert skole. 
 

3) Ref. FAU sitt innspill om informasjon fra kontaktlærer: Dette ble diskutert i 

skolens plangruppe i uke 42. Ledelsen tar dette tar dette opp med lærerne 

på trinnene og anmoder om at det gis mer jevnlig informasjon fra hver 

enkelt kontaktlærer. Ledelsen vil også ta en avklaringsrunde med lærerne i 

hva som forventes av hver enkelt kontaktlærer.  

 

4) 10. kommet i en «skvis» pga korona og smittevernhensyn. I desember 

tester vi en «pilot» om digital livsmestring (uke 50). Hvordan være sosiale 

og aktive på nett? Målet er økt bevisstgjøring om sosiale medier, og 

hvordan ungdommene kan håndtere disse klokt. I etterkant evalueres dette 

og om tilsvarende opplegg rulles ut også på andre trinn til våren. Skolen 

tipser også foresatte om gratis foredrag på Facebook mandag om 1 uke, i 

regi av KFU: Foreldre til digitale barn, 09.11. live på Facebook. 

 

5) Tips: Ny tjeneste på nettsiden: foreldrespor.no (foreldrespør.no) 

 

6) Resultater fra nasjonale prøver:  

Ingen forbedring i lesing, men forbedring i regning. Andelen elever på nivå 

1 og 2 øker i lesing. Dette KAN skyldes utfordringer i lesing for de 

svakeste ifm hjemmeskolen. I regning er andelen nivå 1 og 2 redusert. 

Målet er under 20% i nivå 1 og 2 i begge disse fagene.  
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Tiltak: Lærerne ser nærmere på hvilke typer oppgaver det er elevene ikke 

får til. Det kan være sammenheng mellom lesing og regning. 

 

7) Vedrørende ordningen med varmmat: Målet var å utvide etter høstferien, 

men pga korona kan vi ikke utvide mer enn i dag. Vi kjører ordningen for 

8. fram til jul, og så blir det 1 dag med varmmat på 9.trinn og 1 dag for 10. 

trinn etter jul. Usikre på videreføring grunnet budsjettutfordringer i 

kommunen, prosjektet er tatt ut i HØP fra 2022. 

 

8) MOT-skole: St. Svithun skole har inngått en avtale med MOT-programmet 

(sammen med Smiodden, Hinna og Rennesøy). MOT-konseptet er basert 

på formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms 

robusthet, bevissthet og mot - Mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si 

nei. Vi har også som målsetning om at MOT skal være med å bidra til å 

gjøre en forskjell for ungdommene på St. Svithun, der vi enda mer 

systematisk arbeider mot utenforskap, skaper inkluderende klassekulturer. 

Og en inkluderende skole. I løpet av høsten skal skolen sende 4 ansatte som 

skal få kursing og bli MOT-coacher, og det er disse som skal gjennomføre 

MOT-øktene lokalt på skolen. Elever vil også bli involvert i dette arbeidet. 

 

 

9) Skolen inngår snart et samarbeid med Einherjar, en e-sport organisasjon. 

Knyttes opp mot blant annet lesetrening i skolehverdagen. Mer om dette 

etterhvert.  

 

 

Sakene tas til orientering.  

FAU setter pris på at det handles raskt på sakene/forholdene vi tar opp. 

04-04-20 Status fra SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland 

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Elliot presenterte oppvekstbarometeret for Storhaug kommunedel. 

Oppvekstprofilen for Storhaug kommunedel finnes her. 

Elliot gikk også gjennom noen av nyhetssakene vedr. ungdomskriminalitet det siste 

året. Det har vært flere ran blant ungdom og mange av disse er oppklart av politiet. 

Steder å være obs på: Pumpehuset v/Stokkavatnet og området rundt 

jernbanestasjonen har den siste tiden vært steder hvor det har vært litt utfordringer 

knyttet til ungdom. I vår og sommer var det også en del uheldige hendelser med 

ungdommer på Vaulen badeplass. 

Elliot kjenner ikke til at det er noe som spesielt som rører seg på Storhaug akkurat 

nå. Storhaug utmerker seg negativt på flere parameter i oppvekstprofilene – blant 
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annet trygghetsfølelsen blant ungdom. Dette bør være et viktig signal til foreldre og 

understreke behovet for natteravner og trygge voksne i gatene. 

Mange debuterer med alkohol i overgang 9 til 10. trinn og det er relativt lite 

problematferd blant 8.klassingene – sammenlignet med de eldre ungdommene. 

Guttene er overrepresentert. 

Hva kan foreldre gjøre? Være aktive foreldre. Engasjere seg, gå natteravn. Være 

obs på «mørke steder», gi beskjed der det mangler lys. Skateparken og Kjelvene, 

skoler og barnehager er plasser hvor ungdom ofte «henger». Snakk med dem. 

! Husk også at dere kan ta kontakt med politikontakten på Storhaug, og Svithun har 

egne kontakter i Uteseksjonen. Minn ungdommen på at de har et sted å henge på 

fritidsklubben i Kvitsøygata. 

 

04-05-20 Natteravn-ordningen 
Vanda Verenich har tatt på seg ansvaret for å koordinere Natteravn-ordningen på vegne 

av FAU – på Storhaug. Det er vi veldig glad for.  

Det er satt opp vakter hver fredagskveld fra 16.10. til 27.11. fra klokken 20-23. Det blir 

pause i desember før fortsettelse i januar. Det er nok foreldre nå i høst, men vi trenger 

flere til vinteren.  

Det settes opp 3 personer per vakt. Natteravnene har avtale med Tryg forsikring i 2 år 

om utstyr.  

Status så langt er at det er en del ungdom ute, noe alkohol. Mange ungdom samles på 

Nylund skole.  

Natteravnene har avtale m/KIWI Lervig brygge om frukt og grønt gratis på 

kveldsrunden. 

Behov for mer informasjon ut: Det er ønskelig å få info ut i bydelsavia og legge ut info 

på skolens nettsider. Vurdere å legge ut noe informasjon om «forhold på Storhaug». Vi 

trenger flere foreldre til å være med på duganden. 

 

Forslag til vedtak:  

- Tina avtaler et møte med Vanda og Elliot, der vi planlegger et felles 

møte for informasjon om ungdomsmiljøet og natteravn-ordningen.  

- Vanda i samarbeid med Tina lager ny informasjon om natteravn-

ordningen som sendes til alle FAU-representanter og klassekontakter 

for videredistribusjon i egne foreldregrupper, samt publiseres på 

nettsidene. 

- Tina kontakter bydelsavisen for en mulig sak.   

 

04-06-20 Saker til/fra SMU 

Dette er hva som ble diskutert i sist SMU (30.9.20); 
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Kortere friminutt ifb. med Korona: Dette er godt likt blant elevene, nok tid for frisk 

luft, - får gå litt tidligere hjem på ettermiddagen som et resultat. 

  

Avstand i skolegården: Dette er det vanskeligste i skolehverdagen.  Det er ikke 

ønskelig med en oppdeling av skolegården. Det ble sagt at det ble skapt en del 

utenforskap for enkelte elver som har venner på tvers av trinn. Forslag om å heller 

ha flere og tydelige voksne som sa fra om det ble for tett. 

  

Skolegården: Stor renovering av skolegården, håper dette kan komme i gang til 

neste sommer. Skolen har fått tildelt en del midler som kommer elevene til gode. 

Ønskene er: Ett ekstra bordtennisbord ute, benker, scene og ytterligere opprustning 

av trimrommet.  

  

Leirskole: Elevrådet kunne fortelle om et svært kjekt og lærerikt opphold. Godt 

opplegg, gode ledere og godt planlagt. Heldige med været og god mat.  Kult sted 

med masse historie. Fin tur! 

  

MOT: Skolen har inngått en avtale med stiftelsen MOT, som er et verdibasert 

program som dekker opp mange viktige mål i læreplanens overordnede del. 

Skolen er med i to program; «Robust ungdom 12-16» og «Skolen som 

samfunnsbygger» 

  

Gratis skolemat: Skolen er med i et pilotprosjekt som innebærer at 8. trinn får 

servert varm mat hver onsdag og fredag. 

 

Sakene tas til orientering. Evt. innspill fra FAU meldes som hovedregel til SMU-

representantene i FAU-møter, men dersom lang tid mellom møter kan saker også 

tas direkte til Jorunn og Marianne.  

 

04-07-20 Eventuelt 

Gjester til FAU-møtene: Vi vil prøve å få med en gjest til hvert FAU møte, slik vi 

hadde besøk av SLT-koordinator i dag. Andre «gjester» som kan belyse 

ungdomsmiljøet, hjem-skolesamarbeid osv. kan være skolens uteseksjonskontakter, 

politikontakten på Storhaug, Fritidsklubben, skolens miljøterapeuter eller leder av 

KFU.  

God stemning for dette.  

 

Sak vedtatt. Tina inviterer uteseksjonen og/eller miljøterapeuter til neste møte. 

 

FAU-representantene bes holde kontakt på mail (ref. sak om natteravning og eventuelt stormøte) 

inntil neste møte 18. januar 2021.  

 

 

 

Stavanger 04. november 2020 

Referenter Atle Blomgren og Tina Grønnevik 


