
  

 

 

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 26. september 2022, klokken 1800 – 1900 
  

Deltakere: FAU-representanter: Astrid E. Joakimsen (8A), Guro Skjelstad 

(8B), Hilde B. E. Bakken (8C), Stian A. Ruud-Larsen (8D), 

Elisabeth Bjelland (8E), Tor Brynjar Welander (9A), Helge 

Hansen (9B), Terje Netland (9C), Katrine Reiestad Larsen 

(10C), Anne Marie Norekvål Knudsen (10D), Elin Grønnestad 

(10E) 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse og Ole Kristian Lie. 

Referent: Terje Netland 

ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  26.09.22 

Sak nr.:  

4-01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak om juleball tas under eventuelt. 

 

4-02-2022 Godkjenning av referat fra fau møte 2. mai 2022 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

4-03-2022 Rektor informerer  
 

Det har vært en god oppstart av skoleåret. Endelig en normal oppstart uten 

fargekoder. 

  

• 8. trinn har hatt fokus på inn skoling og bli kjent. Relasjonsbygging har 
vært viktig. 

• 9. trinn har vært på leirskole på Knaben. Skolen har avtale med Knaben ut 
2024. Å benytte Knaben er en god ordning, hvor leirskolen stiller med 
eget personell som håndterer aktivteter. 
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• Skolemat ordningen fortsetter, alle trinn får tilbud om skolemat hver dag. 
Skolen har avtale med Matsentralen om henting av restemat, dette for å 
hindre matsvinn. 

• Det vil bli avholdt et foreldremøte vedr. MOT prosjektet 19. oktober 
1730-1830, informasjon blir lagt ut på skolens hjemmeside ila kort tid. 

• St. Svithun er tatt ut til å være med i et nytt opplegg som heter Flyt, en del 
av kronprinsparets fond. Tilbudet er kun til elever på 10. trinn, som må 
søke, og der ca 30 elever får tilbud om deltagelse. Varighet fra etter 
høstferien 2022 til etter høstferien 2023, opplegget følger mao elevene 
inn på vgs. 

• Juleball 29. november på Tou Scene 

• Skolen gjeninførte mobilfri skole i høst. Dette har gått relativt greit, noen 
mindre utfordringer med 10. klasse. 

• I starten av skoleåret har det vært litt utfordringer med at mange elever 
kommer for sent til 1. time. Dette har bedret seg ift. starten av dagen, men 
fortsatt en del for sent etter storefri.  

 Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

4-04-2022 Innspill til/fra SMU 

 

Representanten som sitter i SMU var ikke til stede. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

4-05-2022 Natteravn 

 

Vanda Verenich går nå av som natteravn koordinator. Det ble valgt ny 

koordinator. 

 

Vedtak: Elisabeth Bjelland (8E) ble valgt som ny koordinator 

4-06-2022 Eventuelt: 

 

Juleball 

Årets juleball avholdes tirsdag 29. november på Tou Scene. 

Følgende ble valgt inn som komité: 

Guro Skjelstad (8B) leder, Astrid E. Joakimsen (8A), Hilde B. E. Bakken (8C) 

og Atle Blomgren (10B). 

Viktig at alle tar kontakt med sine respektive klasser og varsler om behov for 

vakter. Det trengs totalt 4 vakter pr. klasse, 2 tidlig vakter og 2 sene vakter. 

Nærmere info om tider kommer. 

 

 

Neste møte 14. november. 

 

FAU møter våren 2023: 23. januar, 13. mars og 8. mai. 


