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Gruppe: FAU– møte 
Møtested: St. Svithun skole, Personalrom 
Møtedato/ 

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

Bakken (8C), Stian A. Ruud-Larsen (8D), Elisabeth Bjelland (8E), Tor Brynjar 

Welander (9A), Terje Netland (9C), Gunnar Thesen (9D), Stacey Hoelsæther 

(10A), Anne Marie Norekvål Knudsen (10D), Heidi Johannesen (10E) 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse og avdelingsleder Bent Inge Ask. 

Referent: Anne Marie Norekvål Knudsen 

 
ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  13.03.23 

Sak nr.:  

2-01-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker under eventuelt. 

 

2-02-2023 Godkjenning av referat fra fau møte 23. januar 2023 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

2-03-2023 Rektor informerer  

Rektor og avdelingsleder informerte om følgende: 

Klassequizen 

10. klasse er gått videre til finalen i Klassequizen. Hurra! Elevene reiser til Oslo 

på onsdag, og finalen sendes 6. mai.  
 

Oppgradering av skolegården 

Vi ble presentert for planen for oppgradering av skolegården. Prosjektet er delt i to. 

Først inne på eksisterende område. Det vil bli bygget en pergola slik at elevene kan 
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være under tak. Det blir flere små sitteområder og mer lys. En vil også prøve å få 

inn litt grønt. Det ser ut som om det blir oppstart i august med sannsynlig 

anleggsperiode på tre måneder/ hele høsten.  

 

Det er bestilt politisk sak om vaktmesterboligen som er ønsket oppusset slik at 

den kan brukes i undervisning og møter. Dette trengs bla. fordi det er forventet 

stor elevvekst.  
 

Åpent hus  
25. april er det åpent hus til inntekt for Hei Verden. 8. trinn pleier å ha ansvar for å 

bake kaker.  

 

Psykiatrisk sykepleier 

Psykiatrisk sykepleier er på skolen tirsdager i oddetallsuker og hver torsdag som en 

del av levekårsløftet. 

 

Eksamen 

Det er utfordringer med å få sensorer til muntlige eksamener i Stavanger kommune. 

Det stemmer ikke på St. Svithun, her har mange lærere sagt ja til oppdraget.  

 

Muntlig eksamen blir 14. juni. Melding om skriftlig eksamen 12.mai.  
 

Kantinekort 

Nytt konsept for kantinekortet; digipay. Dette ligger det sak om på hjemmesiden. 

Ikke fyll på kortet med for mye, for det er vanskelig å få igjen penger dersom du 

ikke har brukt opp alt.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

2-04-2023 Innspill til/fra SMU 

Elevene melder tilbake at det er blitt dårligere kvalitet på skolematen og at de 

ikke blir helt mette. Det ble diskutert aktiviteter i friminuttene.  

Elevene ønsker mer kunst og farger på veggene i korridorene og lys ute.  
 

Ellers var det ikke noen store saker.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

2-05-2023 Saker til SU 

FAU er opptatt av at elevene skal ha et egnet alternativ for oppholdssted ute 

under anleggsperioden ved oppgradering av skolegården. FAU ble enig om at 

saken tas videre til SU og fattet følgende vedtak:  
 

Vedtak:  

FAU krever at elevene må ha et alternativ til oppholdssted ute i friminuttene i 

anleggsperioden. Vi foreslår en rullering på friminuttidene sånn at elevene 

slipper å stå som “sild i tønne” når de skal være ute. Alternativt opplegg må være 

vedtatt og ordnet før anleggsarbeidet settes i gang.  
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2-06-2023 Natteravn 

Natteravnkoordinator opplyste om at situasjonen er blitt veldig mye bedre siden 

sist møte. Mange har tatt ekstra vakter og folk er mer positive. FAU-leder skal 

holde innlegg på foreldremøte for de nye 8. klassene og vil oppfordre foreldre til 

å melde seg, men bare hvis de faktisk er villig til å ta vakter.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

2-07-2023 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt denne gangen.  

 

 

 

Neste møte 8. mai. 

 

FAU møter våren 2023: 8. mai. 


