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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 14. mars 2022, klokken 1800 – 1930 
  

Deltakere: FAU-representanter: Tor Brynjar Welander (8A), Helge Hansen 

(8B), Terje Netland (8C), Gunnar Thesen (8D), Therese 

Ludvigsen Furre (8E), Kjersti K. Esmark (9A), Eva Fagernes 

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

Margunn Line (10A), Leiv Førland (10B), Guro Skjelstad (10C), 

Martin Risdahl (10D), John Inge Hansen (10E). 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse og Bent Inge Ask. 

Referent: Terje Netland 

 
ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  14.03.22 

Sak nr.:  

2-01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til eventuelt 

 

2-02-2022 Godkjenning av referat fra fau møte 24. januar 2022 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

2-03-2022 Rektor informerer  
  

• MOT – Drømmedagen 18. mars, gjennomføres for alle klasser 

samtidig, der det bl.a. blir digitalt foredrag med Samuel Massie, samt 

eget opplegg knyttet opp mot MOT sitt program. 

 

• Vårball 5. april 
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• Ungdataundersøkelsen 

Gjennomføres i uke 12 ved St. Svithun, gjennomføres i Stavanger 

kommune blant elever i 8.-10. klasse. Målet er å få en oversikt over 

hvordan ungdommene har det, og hva de driver med i fritiden. 

Undersøkelsen er digital, og anonym, og den skal gi kunnskap som kan 

brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til 

ungdom bedre. Ytterligere informasjon ligger på skolens hjemmeside. 

 

• PISA-undersøkelsen 

St. Svithun er trukket ut til å delta i den internasjonale PISA-

undersøkelsen 2022. Undersøkelsen kartlegger 15-åringers kompetanse 

i lesing, matematikk og naturfag. Prøvedagen er satt til uke 14, før 

påske. De ansvarlige for PISA-prosjektet trekker ut et tilfeldig utvalg av 

elever på 10. trinn som skal delta på undersøkelsen. Det er derfor bare 

noen av 10.-klassingene som skal være med på gjennomføringen. 

 

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen har vært gjennomført hvert tredje år siden 2000 og har 

skiftevis hatt hovedvekt på ett av de tre fagområdene lesing, 

matematikk og naturfag. Denne gangen er det hovedvekt på 

matematikk, og for første gang er det også med oppgaver i 

økonomiforståelse. 

 

Det er satt av to timer til den faglige prøven, og elevene svarer i tillegg 

på et spørreskjema som inneholder spørsmål om blant annet 

undervisning, holdninger til matematikk, økonomiforståelse, 

læringsmiljø og foresattes utdanningsnivå og yrke. 

Prøven gjennomføres digitalt. 

 

Personvern og behandling av data 

Det er ingen lærere eller andre ansatte på skolen som vil få se 

besvarelsene på prøven eller spørreskjemaet. Alle svarene blir lagret 

sikkert og behandlet konfidensielt 

 

• Valgfagdager 21.-22. april – lærerne er i gang med å planlegge disse to 

dagene som ligger rett etter påske. 

 

• Solidaritetsaksjon, 26. april og 27. april, Hei verden, Bangladesh. Vi 

planlegger Åpent hus tirsdag 26. april, klokken 16.30-18.30 med salg 

av mat, kafé, salg av diverse produkter, konsert mm. Vi er fremdeles i 

en planleggingsfase og det kommer mer informasjon etter hvert. De vil 

i løpet av kort tid gå hjem et skriv til foreldre/foresatte på 8. trinn der de 

blir bedt om å bistå med kakebaking til kaféen. I forlengelsen av Åpent 

hus planlegges selve aksjonsdagen 27. april. 
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Aksjonsdag onsdag 27. april 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

2-04-2022 Representant til SU 
 

Det må velges ny representant til SU. 
 

Vedtak: Helge Hansen (8B) valgt som ny representant til SU 

 

2-05-2022 Innspill til/fra SMU 

 

Det er ikke avholdt møter siden sist FAU møte.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

2-06-2022 Mobil i skoletiden 

 

Stavanger kommunestyre vedtok 16.11.2020 endringer i ordensreglementet for 

skolene i Stavanger. Dette har det vært en prosess på i FAU, elevråd og ansatte. 

Dette skal nå evalueres. 

 

Vedtak: Sak ble drøftet i trinnvise grupper og besvarelser ble gitt i eget 

skjema. 
 

2-07-2022 Lekser 

 

I politisk vedtak fra slutten av november heter det i vedtaket: 

Stavanger kommunestyre ber om at det på alle skoler startes en diskusjon om og 

vurdering av leksepraksis, og om skolen skal bli leksefri eller være en 

lekseredusert skole. I diskusjonen involveres elever, foreldre /foresatte og ansatte. 

Beslutningen fattes lokalt på den enkelte skole. Kommunedirektøren sikrer at 

diskusjonene settes i gang og melder tilbake hvordan skolene konkluderte. 

 

FAU må gi innspill til skolen om foreldrenes ståsted i denne saken. 

 

Vedtak: Sak ble drøftet i trinnvise grupper og besvarelser ble gitt i eget skjema. 
 

2-08-2022 Einherjer eSport 

 

Presentasjon av Einherjar eSport. 

 

Vedtak: Sak tatt til orientering. Plakat som kan sendes til klassene ligger som 

vedlegg til referat. 

 

2-09-2022 Vårball 

 

Vårball arrangeres 5. april. Vårballkomitéen har full kontroll på alt. 
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Vedtak: Sak tatt til orientering. 

 

2-10-2022 Eventuelt: 

 

 

 

 


