
  

 

 

 

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 14. november 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), Terje 

Netland (9C), Gunnar Thesen (9D), Stacey Hoelsæther (10A), Atle Blomgren 

(10B), 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 

  14.11.22 

Sak nr.:  

5-01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

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

 

5-02-2022 Godkjenning av referat fra fau møte 26. september 2022 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

5-03-2022 Rektor informerer  

Rektor og avdelingsleder på 8. trinn informerte om følgende: 

 

Foreldreundersøkelsen  

Denne blir gjennomført på 9. trinn og sendes ut snart. Svarfrist er 1. des. Dennes 

sendes ut digitalt til en av de foresatte. Målet er å få så god oppslutning som 

mulig. Info legges ut på hjemmesiden. 
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Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 48. Denne skal tas av alle elever på alle 

trinn.  

 

Nasjonale prøver 

Elevene har gjennomført nasjonale prøver i september. 8. trinn har hatt engelsk, 

lesing og regning, mens 9. trinn har hatt lesing og regning.  

Tendens på 8. trinn: Ganske bra resultat, særlig på nivå 4 og 5, men har en del 

elever på nivå 1 og 2 og. Skolen prioriterer å kartlegge dem som er på de to 

laveste nivåene.  

9. trinn: Mange elver har hevet seg fra 8 til 9. I de fleste klassene har elevene 

hevet seg opp et nivå. Skolen ligger godt an både når det gjelder kommune, 

fylket og landssnittet.  

Elevene er veldig flinke i engelsk. Færre elever på nivå 1 og 2 i engelsk enn på 

lesing.  

 

MOT 

Foreldremøte om skolen som samfunnsbygger hadde godt frammøte. 

Mandag 14. november var det oppstart på 9. trinn av "Ung motivator". 6 elever 

skal trenes for å bli “trenere” som skal bidra inn mot 6. og 7. trinn for å trygge 

dem på møtet med ungdomsskolen. MOT-øktene går fast. 

 

Sosiale medier 

Mobilfri skole har vært vellykket, helt annen ro blant elevene.  

 

“Spleising” på Tik Tok etter at skolekatalogen kom. Dette har skolen tatt tak i. 

Ledelsen har bl.a. vært rundt og tatt opp saken i alle klassene.  

 

Skolemat 

Skolemat går sin gang, tre dager med varmmat etter tilbakemelding fra elevene 

at det var ofte brødmat. Det er fremdeles litt mye søl og litt mye svinn.  8. og 9. 

har hver sin dag i kantinen, 10. har tre dager.  

Skolefrokost er godt besøkt.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
 

5-04-2022 Innspill til/fra SMU 

Det ble referert fra sakene som hadde vært oppe i SMU på sist møte.  

Elevene føler det er mer hærverk nå enn tidligere. 

 

FAU foreslår at SMU og elevrådet kan oppfordre skolen til å tilrettelegge for 

aktiviteter i friminuttene for å motvirke hærverk.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. Astrid E. Joakimsen ble valgt inn som SMU 

representant i tillegg til Gunnar Thesen. 
 

5-05-2022 Saker til SU 

FAU tar opp forslag om aktiviteter i friminuttene for å motvirke hærverk.  
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Vedtak: FAU foreslår at skolen i samarbeid med elevrådet setter i gang ulike 

aktiviteter i friminuttene for å motvirke hærverk.  

 

5-06-2022 Natteravn 

Det er natteravner som ikke er flinke til å melde forfall eller skaffe vikar dersom 

de ikke kan møte på vakt. Dette medfører mye ekstraarbeid for 

natteravnkoordinatoren.  
 

Vedtak: Natteravnkoordinator skriver en melding som legges ut på hjemmesiden 

og i tillegg sendes til alle foresatte.  

 

5-07-2022 Juleball 

Komiteen har kontroll på ballet. Det er kommet inn flere vakter enn det som 

trengs, så det er voksne som er satt som reserve. Alle som skal være vakter vil få 

mail med beskrivelse av oppgaver og ansvar.  

 

15.11. avholdes audition for elever som vil underholde. DJ Stini styrer musikken 

på ballet.  

 

Ballet koster 100 kr og betales på vipps. Påmelding sendes ut til foresatte i 

nærmeste fremtid.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

5-08-2022 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt denne gangen.  

 

 

 

Neste møte 23. januar. 

 

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


