
  

 

 

 

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 23. januar 2023, klokken 1800 – 1930 

  

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

Ruud-Larsen (8D), Elisabeth Bjelland (8E), Tor Brynjar Welander (9A), Helge 

Hansen og Lukaz Kosewski (9B), Terje Netland (9C), Gunnar Thesen (9D), 

Therese Ludvigsen Furre (9E), Stacey Hoelsæther (10A), Atle Blomgren (10B), 

Katrine Reiestad Larsen (10C), Anne Marie Norekvål Knudsen (10D), Elin 

Grønnestad (10E) 

Ledelsen: rektor Vibeke Vikse og avdelingsleder Bent Inge Ask. 

Referent: Terje Netland 

 
ARKIVNR JOURNALNR DATO 

  23.01.23 

Sak nr.:  

1-01-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

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

 

1-02-2023 Godkjenning av referat fra fau møte 14. november 2022 

 

Vedtak: Referatet er godkjent.  

 

1-03-2023 Rektor informerer  

Rektor og avdelingsleder informerte om følgende: 

 
St. Svithun er videre til landsfinalene i Klassequizen på NRK. Dette er stor stas og 

sendes på TV fra mars og frem til april. 
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Kantinen er fortsatt stengt etter brannen på toalettene i høst. Håper å få åpnet 

mandag i neste uke. Når kantinen åpnes gjeninnføres lappedag, hvor hvert trinn har 

hver sin dag. I tillegg vil muligheten for å handle bli slik at 10. trinn får 3 dager 

(mandag, onsdag og fredag), 8 og 9 trinn får en dag hver. Kan nok virke litt 

urettferdig, men tanken er at de som nå er 10. trinn har mistet en del kantine 

gjennom pandemien, samt at de andre trinnene blir 10. trinn etter hvert. 

 

I skolegårdsprosjektet er det ikke noe nytt. Rektor har purret på de ansvarlige og 

håper fremdriften holdes. Planlagt ferdigstilt til skolestart i høst. 

Skolen savner tegninger og informasjon, og håper at elevene har blitt hørt i sine 

innspill. 

 

Stavanger Kommune har et prosjekt som heter desentralisert kompetanseutvikling 

(prosjektet er inne i det 5. året). Svithun starter nå i januar. Fokus på helhetlig 

vurderingspraksis, og skolens personale samarbeider med personalet på Gautesete 

skole og Tananger ungdomsskole. 

 

Veldig bra juleball. Vi er hjertelig velkomne tilbake til Tou. Skolen ønsker fremover 

og ta juleballet tilbake til eget hus. For å få dette til er det krav til endring av 

rømningsveier. Inntil dette er på plass vil juleballet måtte avholdes ute av huset. 

Dato for juleball 2023 er 5. desember. 

 

Mobilfri skole går ikke knirkefritt, men det er etter hvert blitt veldig bra. 

Ledelse og lærere er godt fornøyd med hvordan dette er blitt. Også elevene 

begynner å sette pris på at de slipper å være redde for å bli filmet osv. 

 

Det er litt mye for sent komming og en del lekkasjer i friminutt. En del vandring i 

ganger under timene og det er derfor etablert gangvakter. Dette har god effekt. 

 

Stavanger kommune har innført Vigilo som administrativt system for elever, 

timeplan, fravær og karakterer. Foreldre innlogging vil bli klart i løpet av våren. En 

del barnesykdommer og feil, ting som det ikke er tenkt på, men det kommer seg. 

 

Hospitering for 9. trinn og prøveeksamen for 10. trinn etter vinterferien.   

 

Det er generelt god stemning på huset. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
 

1-04-2023 Innspill til/fra SMU 
Det er ikke avholdt møter i SMU siden sist. FAU ønsker å spille inn til elevene dette 

som ble tatt opp til SU i forrige møte i forhold til aktiviteter i skolegården 

 

Vedtak: FAU representanter tar med til SU at elevene også er med på aktiviteter 

i friminuttene for å motvirke hærverk. 
 

1-05-2023 Saker til SU 

FAU er skeptisk til fremdriften ift. arbeidene i skolegården. Da det ikke foreligger 

ferdige planer enda, kan det bli knapt med tid.  
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Vedtak: FAU ønsker at skolen må være mer på ballen å etterspør info om fremdrift 

ift. arbeidene som skal skje i skolegården. 

 

1-06-2023 Natteravn 

Det er en bedring etter at vi i forrige møte sendte info klassevis, samt la ut en sak 

på hjemmesiden til skolen. Det er allikevel fortsatt noen natteravner som ikke er 

flinke til å melde forfall eller skaffe vikar dersom de ikke kan møte på vakt.  

Første vakt for vårsesongen er 10. mars. Der er det foreløpig ingen som har 

meldt seg. 
 

Vedtak: FAU representantene kontakter sine respektive klasser og gjentar 

budskapet fra sist. I tillegg gis det beskjed om 10. mars, at her trengs det vakter.  

 

1-07-2023 Juleball 

Juleballet var en stor suksess. Tou Scene ønsker oss velkommen tilbake i 2023. 

Det er allerede bestilt for 2023. 

Juleballkomiteen skriver en erfaringsliste på punkter som er nyttige å ha med seg 

til neste år. 

 

Komiteen har gjort en kjempeinnsats og FAU håper den samme komiteen stiller 

til årets juleball.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

1-08-2023 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt denne gangen.  

 

 

 

Neste møte 13. mars. 

 

FAU møter våren 2023: 13. mars og 8. mai. 


