
 

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, personalrommet 

Møtedato/ -tid: Mandag 18. november 2019, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter: Alberto Jose Sanchez (8A), Tina Grønnevik (8B), Pernille 

Wabakken (8C), Marianne Gjerde (8D), Jon Inge Hansen (8E),  (9A), Monika 

Eriksen (9B), Karl Emil Sødergren (9C), Rune Tendenes Kristiansen (9D), Karen 

Marie Amdal (9E), Undi Agnethe Torstensen(10A), Christina Nordahl (10B), 

Verna Rege Nilssen (10C), Roald Bø (10D), Torstein Plener (10 E), rektor Vibeke 

Vikse, avdelingsleder Ole Kristian Lie.  

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 
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Sak nr.:  

5-01-

2019 

Godkjenning av innkalling og saksliste, og innmelding saker til eventuelt 

Godkjent  

5-02-

2019 

Godkjenning av referat fra FAU møtet 16. september 2019 

 

Referatet er godkjent.  

 

5-03-

2019 

Rektor informerer  

Orientering fra rektor. 

 

Hjem-skole samarbeid 

Arbeidet med å samle trådene i hjem-skole samarbeidet er i gang. Fikk enkelte innspill 

fra FAU, jobber med dette i plangruppen på skolen. Det ble reist spørsmål om hva vi 

skal samarbeide om? Hva er skolens ansvar, og hva er foreldres ansvar?  

De formelle organene er SMU, FAU, og fra årsskiftet SU. Mye av skole-

hjemsamarbeidet foregår også på klassenivå.  

 

Det er ønskelig med noen flere innspill fra FAU til å jobbe videre med. I januar kan det 

forhåpentligvis komme noe skriftlig ut av dette.  
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Skolen er kommet i en vanskelig situasjon når det gjelder kommunikasjon med 

hjemmene. Det er ikke lenger lov til å bruke apper til å kommunisere med hjemmene, 

og skolen har sagt opp avtalen med Mobil-skole. Dette gjelder også hvis det er en 

hendelse det er viktig å få informert så raskt som mulig. Det skal bli laget et system 

som er felles for Stavanger-skolen, men det er usikkert når dette skjer. Foreløpig er 

alternativet å ringe til alle.  

 

Kommentar fra FAU: Her må vi stille opp, og være tydelige på at dette ikke fungerer. 

Vi kan ikke leve med at det ikke er en måte å melde raskt og effektivt fra på til alle ved 

beredskap.  

 

Nye læreplaner  

Kunnskapsminister Sanner la fram nye læreplaner. Dette gjelder 8. og 9. klasse. 10. 

klasse følger kunnskapsløftet året ut. Nye krav i de ulike fagene, nye verdiaspekt, større 

krav til tverrfaglighet, medborgerskap og bærekraftige løsninger er viktige stikkord i de 

nye læreplanene. Dette gjelder også fokuset på psykisk helse i hverdagen. Personalet 

må ha en kompetanseheving i hvordan disse temaene kan integreres i skolehverdagen i 

fag og planer. Hvilke løsninger som skal velges for Svithun blir en spennende prosess å 

arbeide med neste skoleår. De nye læreplanene åpner opp for et annet handlingsrom 

enn det skolen har hatt fram til nå.  

 

Styrking tverrfaglig skolehelsetjeneste 

Fysio- og ergoterapeuter er i gang med å utvikle universelle produkt/tiltak i 

samarbeid med fagutviklere helsesykepleiere. Det tas utgangspunkt i erfaring og 

evaluering fra prosjektåret 2018/2019. Det er viktig for effekt av tiltak at produktene 

blir utviklet slik at lærerne kan bruke dem i sin hverdag med elevene. St. Svithun har 

fått tilbud om deltakelse i 2020, og ut fra det skolens ser på som viktige områder å 

jobbe innenfor vil stressmestring være et aktuelt tema, det samme er å få sårbare 

elever til å delta i kroppsøving. 

 

Språkbruk blant elever  

Vi har diskutert dette på skolen. Det er ikke generelt et problem, men det har vært en 

endring den siste tiden. Vi fanger opp en språkbruk som ligger langt fra det vi oppfatter 

som normalt. Dette kommer fra impulser andre steder. Vel så viktig som fokus på dette 

i skolen, er den sjargongen man har hjemme. Vi jobber med dette. Det har vært en del 

hærverk på skolen. Det blir ødelagt en del ting på skolen. Elevene skal ha respekt for 

andre elever, og for alle ansatte ved skolen. Dette jobber vi med på lik linje som med 

oppdragelse.  

 

Spørsmål fra FAU: Hvor nøye er man på språkbruk i klassen?  

Banning er mer normalt enn før, det kommer mer automatisk. Vi lar det ikke forgå i 

stillhet.  

 

Er terskelen for hva som tolereres blitt lavere?  

Banning er en ting. Noe av det som har vært meldt inn er språkbruk som er spesifikt 

kjønnsrelatert.  

 

Hvordan påvirker språket? Bevisstgjøring av hvordan folk kan bli støtt av språkbruk. 



Anmerkninger 

Elevene skal ha karakter i orden og oppførsel. Karakteren skal være dokumentert, men 

det er ingen krav om at det blir delt ut anmerkninger. De aller fleste får karakteren G i 

oppførsel. Hvis noen står i fare for å bli nedsatt, skal varselet komme så tidlig at det er 

mulig å snu et varsel om nedsatt orden eller oppførsel. Dette skal virke oppdragende. 

Usikkerheten er at vi er forskjellige, og til tross for at det er felles regler, vil ulike lærere 

ha ulike grenser. Slik vi tenker, er det vanskelig å slutte med anmerkninger. Det skal 

være skjønn, ikke bare et antall anmerkninger som fører til nedsatt karakter.  

 

Juks  

Hvilke rutiner har man ved mistanke om juks? Vi har greie rutiner. Ved digitale prøver, 

stenger vi nettet.  

 

Leirskole 

Stavanger kommune har søkt om dispensasjon fra leirskole for innværende år. Neste år 

jobber vi med å finne løsninger, slik at elevene ved 9. trinn kan reise på leirskole. Det er 

flere skoler som ikke har hatt leirskole på mange år. Dette regner med at vil ordne seg 

til neste år. Skolen kommer tilbake med mer informasjon til våren.  

 

Mobilfri skole 

Elevrådet ønsket å ta dette opp. De ønsket en evaluering og endring av rutiner. 

Logistikken i dette med webhotell var vanskelig. Yondr-løsning er innført. Det var 

verdt å prøve for å se om dette ville være et godt alternativ til mobilhotellet. Tanken er 

at eleven har mobilen med seg i sekken i Yondr-posen, for så å få den låst opp ved 

skoleslutt. Det har imidlertid ikke tatt lang tid før mange elever har funnet en måte å 

åpne Yondr-posen på, og det har aldri vært så mange mobiler i aktivitet på skolen som 

nå. Mobilhotell i klasserommet ser ut til å være den beste løsningen. Elevrådet, med 15 

elever, har stemt over dette i forrige uke. 10 vil tilbake til hotell, og 5 vil beholde 

Yondr. Det blir siste sjanse nå fram til jul for å se om dette kan fungere.  

 

Spørsmål fra FAU: Var dette penger ut vinduet?  

Avtalen gjelder i ett år. Vi leverer dem tilbake om det ikke fungerer. Det er logistikken 

ved skoleslutt som er elevenes hovedankepunkt, og en må prøve å finne en best mulig 

løsning på dette dersom en går tilbake til mobilhotell.  

 

Vold blant skoleelever  

Det har vært en del oppslag om slagsmål i lokalpressen. Vi har et godt samarbeid med 

politiet omkring situasjoner som oppstår. De siste to årene ser vi imidlertid en større 

forflytning mellom bydeler. Ungdommene har et større kontaktnett på tvers av 

bydelene enn tidligere. Det er viktig å snakke om disse tingene hjemme. Hvis vi fanger 

opp noe, tar vi en telefon til politiet, og ringer hjem til foreldrene for å være i forkant.  

 

Spørsmål fra FAU: Skal vi foreta oss noe i FAU? Kan vi gå ut med et skriv til 

foreldrene, og orientere om at nå må vi være på vakt? Tina Grønnevik tar et ansvar for 

å koordinere dette arbeidet. Skoleledelsen kan gjerne bli involvert i dette. Skrivet tar 

også opp forhold som blir omtalt under Natteravnene.  

 

 



Vedtak: Det blir laget et skriv som går ut til foreldre.  

 

5-04-

2019 

Saker til driftsstyret 

Driftsstyreleder Torstein Plener orienterer nærmere ved behov.  

 

Økonomi:  

Skolen har hatt god økonomi, på grunn av omfordeling. 95 prosent av budsjettet er 

lønn. Når skolen signaliserer at de har et underforbruk, går det an å komme med 

forslag til hvordan disse pengene kan brukes.  

 

Samarbeidsutvalget.  

Overgangen fra Driftsstyre til Samarbeidsutvalg (SU) er bestemt. Det skal lages 

retningslinjer for hvordan det nye utvalget kan fylles med et godt innhold. Å finne 

et godt innhold i samarbeidsutvalget blir viktig.  

 

Dette med stans av apper er veldig uheldig. Skolene har ikke en beredskapsplan for 

kontakt med foreldrene. Dette kan vi ikke godta.  

 

Lekseredusert skole: Her må en tydeliggjøre hva som er foreldrenes rolle, og hva 

som er skolens rolle. I dette arbeidet bør det med jevne mellomrom tas opp til 

vurdering hensiktsmessigheten og gjennomføringen av ordningen. En må sette seg 

mål for hva en ønsker å oppnå, og så vurdere jevnlig om målene nås. 

  

 

Vedtak: Saker tas til orientering / tilbakemeldinger inn til DS. 

 

 

5-05-2019 Innspill til/fra SMU 

Trivsel-programmet fortsetter.  

Frokost fortsetter også videre.  

Jubileumet som har vært ble markert på en god måte.  

Det er ønskelig med bedre foreldredeltakelse i undersøkelser. Det er alt for få som 

svarer på undersøkelsene som blir sendt ut. Oppfordrer foreldre til å være med, da dette 

er viktig informasjon for skolen.  

Flere av deltakerne i SMU mener at det er mindre mobilbruk enn før, også mindre 

hærværk, så det er litt motstridene tilbakemeldinger her i forhold til skoleledelsens 

opplevelser.  

 

Vedtak: Saker tas til orientering.  

 

5-06-2019 Juleball 

 

Det er viktig at alle som kan stille som vakt på juleballet gir beskjed. Klassekontaktene 

må skaffe nok voksne fra sine klasser.  

240 elever har sagt at de kommer på juleballet.  



315 elever på Metropolis. 30 voksne på hver vakt. Brannforskriftene setter en 

begrensning på 300 på Svithun. Klokken 18.30 åpner dørene. Programmet begynner 

klokken 19.00. Klokken 23.00 er det slutt.  

Flere lærere skal delta i år enn tidligere, noe som oppleves som positivt. Bent Inge Ask 

og miljøterapeuter skal være i døren, og passe på at det ikke kommer elever fra andre 

skoler inn.  

 

Vedtak: Saker tas til orientering.  

 

5-07-2019 Leirskole med overnatting 

Elevene i ungdomskolen har rett til leirskole med overnatting i minst tre dager, noe som 

nå skal være lovfestet. Hvordan forholder i så fall Svithun seg til denne rettigheten? 

 

Se orientering fra rektor over.   

 

5-08-2019 Bruk av anmerkninger 

Hva tenker skolen om bruken av anmerkninger som sanksjon mot uønsket adferd. Er 

det vurdert å prøve ut forsøk uten anmerkninger?  

 

Se orientering fra rektor over.  

5-09-2019 Natteravnene 

 

Orientering ved leder for Natteravnene på Storhaug 

Natteravnene flytter til Kvitsøygata i februar. Det må være en plan for dette. 

Natteravnene skal ikke komme inn juleballet for å unngå dobbeltrolle overfor elevene.   

 

Dialog med Frivillighetssentralen med tanke på framtidig samarbeid.  

 

Leder for fritidsklubben på Kyviken og i Kvitsøygata har spurt om natteravnene kan gå 

mandager og onsdager også. Fritidsklubben opplever økt hærverk og stjeling.  

Natteravnene prioriterer å gå i helgene. Nå i høst har vi vært mange nok til å gå de 

fleste helger, men det er ikke kapasitet til å gå i ukedagene også.  

 

Mandager og onsdager, når det er fritidsklubb, bør det være foreldre som kommer 

innom.  

 

Oppfordring til foreldrene om å følge ekstra godt med med tanke på nyhetsoppslagene 

om slagsmål og voldsepisoder blant ungdom. 

 

Fritidsklubben har egen facebook-side, og kan legge ut informasjon der. En enkel 

oppfordring til foreldre om å følge med kan gis. Det er for liten voksentetthet på 

Storhaug, så gå dere gjerne en tur i lokalmiljøet.  

 

 

Vedtak: Saker tas til orientering.  

 

 



 

5-10-2019 Eventuelt.  

 

Diskusjon rundt skole-hjem samarbeid:  

Det er ikke et godt nok samarbeid mellom skole-hjem.  

Informasjon fra FUG, retningslinjer for klasseturer, gjennomføring av klassemøter, 

FAU, klassekontakt, lekseredusert skole, alt dette bør samles i en håndbok. Dette kan 

være med på å gi hele foreldresamarbeidet et løft, og være et verktøy for foreldre.  

Det bør komme en ny kommunikasjonsplattform.  

KFU - kommunalt foreldreutvalg, har allerede en del ferdige element som kan stå i en 

eventuell håndbok. Skolen må ta ansvar for å lære opp foreldrene på flere språk.  

 

Nå finnes det veldig lite som blir delt ut når elevene begynner på Svithun, og en 

håndbok med informasjon kan være en god løsning.  

 

Informasjonen om lekseredusert skole oppleves som for tilfeldig, og lite tydelig. Det 

virker litt tidlig å begynne med dette fra 8. klasse. Det blir gitt anbefalinger om å gjøre 

skoleoppgaver, men det er mange som sliter med å få dette gjort på eget initiativ.  

Det er en ansvarliggjøring, og både foreldre og elever må bli forklart hva dette handler 

om.  

 

Leksene har vært et kontaktpunkt, og fjerner en dette, blir mange i villrede. 

Arbeidsplanene er varierte, og det er ikke alle som er oppdatert til enhver tid.  

 

Instrumentelle læringer. De flinkeste elevene, og de som er svakest, har best utbytte av 

dette. De i midten er de som taper på ordningen.  

 

Samarbeidsutvalget:  

Verv i Samarbeidsutvalget. Leder for dette må velges. Alle i Fau oppfordres til å 

vurdere denne rollen. 

 

Christina er ferdig som leder i FAU til sommeren. Hvis noen har lyst til å være med på 

å forme dette inn i Samarbeidsutvalget, kan denne personen overta som leder for FAU 

nå.  

 

 

FAU-møter neste vår: 13.1, 16.3. og 4. 5. 

 

 

 

 

Referent: Karl Emil Sødergren  

 


