
  

 

 

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, Personalrom 
Møtedato/ -tid: Mandag 2. mai 2022, klokken 1800 – 1900 
  

Deltakere: FAU-representanter: Helge Hansen (8B), Terje Netland (8C), 

Gunnar Thesen (8D), Kjersti K. Esmark (9A), Atle Blomgren 

(9B), Simon Thomas van Blaricum (9C), Vanda Verenich (9D), 

Ingunn Oddsen (9E), Margunn Line (10A), Leiv Førland (10B), 

Marianne Gjerde (10D). 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse og Ole Kristian Lie. 

Referent: Terje Netland 

ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  02.05.22 

Sak nr.:  

3-01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt 

 

3-02-2022 Godkjenning av referat fra fau møte 14. mars 2022 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

3-03-2022 Rektor informerer  
 

• Solidaritetsaksjon: Skolen har fått inn i overkant av 100.000,- 

• Besøksdag neste års 8. trinn, mandag 30. mai klokken 12 

• Foreldremøte nester års 8. trinn, tirsdag 31. mai klokken 18 

• Standpunktkarakterer tirsdag 7. juni, 10 dagers klagefrist 

• Aktivitetsdag for elevene fredag 10. juni 

• Arbeidspraksis for 10. trinn i uke 24 

• Vitnemålsutdeling tirsdag 21. juni klokken 18 
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Mobilfri skole 

St. Svithun har, etter prosess i FAU, elevråd og blant ansatte, tillatt mobil for 

skoleåret 2021/2022. Dette skulle evalueres vinteren 2022. Etter prosess i 

rådsorgan, samt blant elever og ansatte ser vi at byrden for bruk av mobil i 

skoletiden er uforholdsmessig stor, og at dette er utslagsgivende for at St. 

Svithun skole fra skoleåret 2022/2023 går tilbake til den ordningen vi har hatt 5 

år før oppstart av inneværende skoleår. 

 

Prosjekt skolegård 

St. Svithun skole har fått midler til oppgradering av skolegården. I henhold til 

fremdriftsplan planlegges oppstart av skolegården mai/juni 2023, og det skal 

etter planen være ferdig til oppstart av nytt skoleår i august 2023. 

 

Beredskap jod tabletter 

Skolen vil sende ut samtykkeskjema for utdeling av jod ved en atomulykke. 

Det er kun foresatte som ikke samtykker som skal signere. 

Skolene er kun distribusjonsledd ved eventuell utdeling av jod, og vil få 

informasjon fra annet myndighetsnivå om hva som skal gjøres. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

3-04-2022 Innspill til/fra SMU 

 

FAU ble orientert om saker som er blitt diskutert i siste møte i SMU. 

 

FAU ble overrasket over tilbakemeldingene som er kommet fra Tou Scene etter 

vårballet. Dette ønsker FAU en nærmere redegjørelse av. FAU leder tar dette 

videre. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

3-05-2022 Eventuelt: 

 

Ingen saker 

 

 


