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Gruppe: FAU– møte 

Møtested: St. Svithun skole, personalrommet 

Møtedato/ -tid: Mandag 16. september 2019, klokken 18 – 19.45 

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

Wabakken (8C), Marianne Gjerde (8D), Jorunn Lilleskog-Zhu (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), rektor Vibeke Vikse, avdelingsleder Ole Kristian Lie.  

 Forfall: Roald Bø (10D), Torstein Plener (10 E) 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   08.09.19 

Sak nr.:  

4-01-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste, og innmelding saker til eventuelt 

 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

4-02-2019 Godkjenning av referat fra FAU møtet 6. mai 2019 

 

Referatet er godkjent.  

 

4-03-2019 Rektor informerer  

Det har vært en bra start på skoleåret.  

8. trinn har funnet seg til rette, og begynner å bli kjent med hverandre.  

Klassene i 9. trinn har vært på minileirskole i uke 36 og 37. Tross været har det vært 

fine turer, med godt samvær.  

I 10. trinn merker lærerne at elevene har en mer fokusert innstilling. De har kommet 

godt i gang faglig, og skal på hospitering og arbeidspraksis i uke 39.  

 

4. november er det satt av en dag for informasjon om videregående skoler. Da vil det 

komme representanter fra flere videregående skoler, og elever og foresatte vil kunne 

snakke med disse for informasjon om hvilke tilbud de enkelte skolene har. 
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Det er dette skoleåret 377 elever. Det har ikke vært så mange på 5 år.  

Skolefrokosten i kantina var et nytt tilbud fra oktober i fjor. Dette har tatt seg veldig 

opp i høst, og er et tilbud til alle. Det er en del faste elever som bruker dette tilbudet. 

Skolen opplever at dette er en fin start på dagen, hvor elevene blir inkludert på en god 

måte.  

 

Ung Data-undersøkelsen 

 

Elevene deltok i Ung Data-undersøkelsen i april. Dette er ikke en skoleundersøkelse, 

men inneholder spørsmål rettet mot levekår, og blir gjennomført hvert tredje år i 

Stavanger. Skolen legger ut presentasjon på hjemmesiden. 313 elever svarte på 

undersøkelsen. Temaer som tas opp er selvbilde, trivsel, relasjon til foreldre med mer. 

Flertallet av ungdommene er fornøyd med livet, er konklusjonen.  

 

Et trekk ved svarene fra Svithun, er at elevene kjeder seg. Flere av elevene opplyser om 

dette. Skolen vil se nærmere på denne tematikken, og undersøke hva dette egentlig 

handler om. Rektor sin hypotese er at youtube-generasjonen er vant med å raskt skifte 

fokus fra et emne til et annet. Dette kan være en faktor for opplevelsen av å kjede seg, 

og at «stayer-evnen» er litt redusert som følge av dette. Ledelsen ved skolen vil ta opp 

dette med elevene i Elevrådet, og undersøke mer spesifikt hva som er kjedelig på 

skolen.  

 

Når det gjelder sosiale medier, viser undersøkelsen at sosiale medier er mest brukt av 

jenter. Trusler framlagt over internett opplever guttene mest, mens «hets og 

drittslenging» er mest utbredt hos jenter. Dette aktualiserer at hvordan vi skal opptre på 

sosiale medier er viktig.  

 

Mobilfri skole 

 

Svithun er en mobilfri skole, og ledelsen ønsker å vise at de tar diskusjonen i elevrådet 

fra sist skoleår på alvor. Det har vært noen logistikkutfordringer knyttet til 

mobilhotellene. Derfor har skolen inngått en prøveordning med et nord-amerikansk 

system som heter Yondr. Det går ut på at elevene legger mobilene i hver sin pose med 

lås på mens de er på skolen. Det er bare lærerne som skal kunne låse opp igjen posene. 

Elevene får hver sin låsbare pose, som i prinsippet alltid skal ligge i sekken. 

Skoleledelsen viser til gode erfaring fra Rennesøy ungdomsskole med dette systemet. 

Det kommer representanter fra Yondr i uke 38, som skal lære opp personalet og snakke 

med elevene.  

 

Kostnadene ved dette nye systemet blir ikke påført elevene, men en eller annen form 

for kontrakt ala Chromebook-bruk vil nok bli nødvendig. Det koster 18 dollar per pose 

for ett år, og hvis noen med overlegg ødelegger en pose, må de erstatte den.  

 

Andre saker:  

 

I uke 40 er det satt av dager i forbindelse med psykisk helse. Det blir foredrag, og 

elevene skal jobbe klassevis og i grupper.  

 



Skoleturen 3. oktober ble utsatt på grunn av været og det er satt av ny dato.  

 

Valgfagdagene er 17. oktober. 

 

Driftsstyremodellen skal avvikles, og erstattes av et Samarbeidsutvalg 1.1. 2020. Dette 

blir mer klarlagt etter politisk behandling.  

 

Ny kvalitetsplan i skolen for Nye Stavanger er på trappene. Ikt, medborgerkompetanse 

og livsmestring er stikkord herfra. Ledelsen skal meisle ut en plan for Svithun etter at 

planen er vedtatt av politikerne.  

 

Ny læreplan er på trappene for 8. og 9. Disse er ikke helt klare enda, men utkastene 

viser større fokus på refleksjon. Kompetansemål i alle trinn skal inn i planen. Verdier 

får mer plass i de fagspesifikke planene.  

 

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn blir gjennomført de neste ukene. 

 

 

 

4-04-2019 Saker til driftsstyret 

Torstein Plener var ikke stede på møtet, og det ble vist til utsendt innkalling til 

driftsstyret.  

 

 

4-05-2019 Innspill til/fra SMU 

Det var valg av nye representanter til SMU. Marianne Gjerde (8D) og Jorunn 

Lilleskog-Zhu (8E) ble valgt.   

 

Vedtak: Nye representanter er valgt.  

 

4-06-2019 Juleball 

Årets juleball skal arrangeres på skolen etter å ha vært arrangert flere år på Metropolis.  

Det blir mer å organisere siden dette skal skje på skolen, da mye allerede var på plass 

på Metropolis.  

Det er satt ned en komité av lærere, i tillegg til at det er en representant fra FAU.  

Det har tidligere vært behov for 3 vakter fra hver klasse. 6 foreldre fra hver klasse 

trengs nok i år. Det er søkt om penger til sammenleggbar scene til juleball.   

 

Vedtak: Tas til etterretning  

 

4-07-2019 Negativ språkbruk rettet mot jenter 

Jenter ved skolen opplever en omfattende bruk av negativ ordbruk som går på 

nedvurdering av kvinner spesielt fra guttene. Hvilke erfaringer har andre med denne 

typen språkbruk blant skolens elever? Er dette noe vi vil oppfordre skolen til å ha fokus 

på i en periode? 

 



«Bitch, hore» er eksempler på negative ord som til en viss grad er utbredt blant elevene. 

Det har også vært bagatellisering av voldtektshistorier blant elevene, har noen foreldre 

hørt. 

 

FAU ønsker fokus på ordbruk generelt, og vil gjerne ha en runde med skoleledelsen på 

dette. Sjargongen blant elevene er ikke god nok. Ordbruken kan henge sammen med 

musikken, og det elevene ser på i ulike medier, men det er ingen grunn til å ta med seg 

denne sjargongen inn i skolen. Fokus på språkbruken blant elevene vil henge sammen 

med læreplanens verdier om respekt, og det nye målet om medborgerkompetanse.  

 

Vedtak: FAU tar en henvendelse til ledelsen, om at de tar opp dette med elevene 

framover.  

 

 

 

 

 

4-08-2019 Natteravnene 

 

Det ble bestemt at Natteravnene skal være en del av FAU i fjor. Det vil være en fordel å 

bli registrert i Brønnøysund. Tilskudd er også avhengig av dette. Vi må ha en del 

dokumentasjon, årsmøte, protokoll, vedtekter, valg av styre. En vil undersøke dette 

nærmere, og om det eventuelt kan opprettes en konto i skolens navn i stedet for å 

registrere seg i Brønnøysund. En mulighet er at FAU blir oppført i Enhetsregisteret. 

Karl Emil Sødergren skal undersøke dette.  

 

Monica Eriksen har styrt Natteravn-arbeidet i ett år. Noen må ta over ansvaret for 

Natteravnene på Storhaug etter hvert.  

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.  

 

4-09-2019 Eventuelt 

 

En arbeidsgruppe med medlemmer i FAU skal bidra til skoleledelsens prosjekt med å 

se på informasjonsflyt og hjem-skole samarbeid totalt sett. Christina Nordahl (10B), 

Alberto Jose Sanchez (8A), og Karl Emil Sødergren (9C) har sagt at de kan være med 

på dette.  

 

Kommunalt foreldreutvalg, alle skolene i Stavanger FAU, trenger ny representant fra 

Storhaug bydel. Hvem dette blir er ikke avklart. Det skal være to representanter fra hver 

bydel. Tina Grønnevik har vært med fram til nå, men ønsker å gå ut av dette 

engasjementet. KFU har egen nettside som en kan kikke på.  

 

Skolens deltakelse i arrangementer. En skulle ønske at skolen deltar i skolestevner, 

Tine-stafett, og så videre, enn det som er tilfelle i dag. Det oppleves som positivt og 

viktig at elevene får delta i arrangement sammen med andre unge fra andre skoler i 

distriktet. 



 

Er det noen felles retningslinjer for klassetur i 10. klasse? Det finnes retningslinjer som 

er utarbeidet av FAU, og som ligger på nettsidene. Vi oppfordrer foresatte å se 

igjennom disse før tur planlegges. 

 

Foredrag som er arrangert av FAU, er dette aktuelt framover?  

 

Det ble lansert et forslag om å arrangere et møte med skoleledelsen for å få fram 

informasjon som finnes, men som ikke blir videreført til klassekontakter eller foreldre i 

foreldremøter. Dette initiativet blir inkludert i arbeidsgruppen som skal se på skole- 

hjem samarbeid. Tina Grønnevik (8B) blir med på første møte.  

 

 

Referent Karl Emil Sødergren  

 

Neste møte i FAU er mandag 18.11. 


