
Møtereferat – FAU 
Gruppe: FAU ved Revheim skole 
Møtested: Revheim skole, personalrommet 
Møtedato/-tid: Torsdag 8.november 2018, kl. 19:00-20:30 
Deltakere: Karianne N. Middelthon (8A), Line Klingsheim (8B), Anne Hjelle (8C), Stein 

Johansen (8D), Kristin Haavik(9B), Jan Inge Engeseth (9C), Irene Finstad (9D), 
Lise Røssevold (10B), Mette Onarheim (10C), Michel Myhre-Nielsen (10D), Hege 
Eriksen Nordbøe (fra skolens ledelse) 
 

Meldt forfall: Anne-Torunn Aarthun(9A), Mette Onarheim (10A) 
  

 

Saksnr.:  

 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige FAU: 

• Innkalling og referat ble godkjent uten endringer 
 

1 Skoleball 6. desember: 

• Dørene åpnes fra kl. 18:00, og alle må være tilstede til kl. 18:20.  Ballet 
avsluttes kl. 23:00  

• Elevrådet er ansvarlig for årets skoleball fra start til slutt, men alle 
klassene må stille med to foreldrevakter hver til ballet  

• Det er klassekontaktenes ansvar å sørge for at navn på foreldrevakter 
fra klassene kommer på plass innen 22. november. Navn på foresatte 
som stiller, med skiftinndeling, sendes til FAU Leder på e-post 
mailto:janengeseth@yahoo.com 

• Foreldrevaktene deles inn i 2 skift; skift 1(17:30-20:30) og skift 2 (20:15 
– 23:30). Oppmøte på personalrommet for orientering om felles 
retningslinjer for skiftene 

• Skolegården vil være stengt med bom, så avlevering/henting av elever 
må skje utenfor skolens område. Det oppfordres til kompiskjøring, for å 
unngå køer og nedsatt trafikksikkerhet (for dem som må bruke bil) 

• Kåringer: FAU gir støtte til at det kan arrangeres kåringer ifm skoleballet, 
gitt at kåringene har et positivt innhold, og ikke knyttes til 
utseende/bekledning. FAU anbefaler at tema for kåringene godkjennes 
av elevrådet og foreldrerepresentanter. 

• Det anbefales at biblioteket holdes åpent under ballet, for elever som 
ønsker litt roligere omgivelser 

• Skolen vil starte til 2. time fredagen 7. desember 
 

2 Orientering fra driftsstyremøte: 

• Solskjerming: Det er bevilget 250 000 kroner til solskjerming 

• Fagdag: Revheim er den eneste skolen i kommunen som har tatt i bruk 
fagdag som virkemiddel (fredager - alle partallsukene). Fagdagen skal 
være en motiverende dag som gir mulighet for ekstra fordypning og 
prosess for alternativ vurderingssituasjon. Fagdagen skal også kunne 
benyttes til heldagsprøver ved behov. Oversikt er lagt ut på skolens 
hjemmeside 

mailto:janengeseth@yahoo.com


• Nasjonale prøver: Revheim skole gjorde det best i Stavanger Kommune 
og var over landsgjennomsnitt  

• EU-finansiering: Revheim har fått en tildeling på 92 000 Euro fra 
Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett. Pengene skal benyttes til strategisk utvikling av skolen innen 
digitalisering og bruk av spill i undervisning. Revheim skal som første 
skole i Stavanger ansette en egen spillpedagog og sette opp et dedikert 
spillrom. Det skal i EU prosjektet utvikles nye spill og løsninger som 
ivaretar læringsmål. Revheim får mulighet til å teste ut alle løsninger 
som utvikles i prosjektet i tett samarbeid med institusjoner i Danmark, 
UK og Hellas. 

• Skolerute: Revheim vil følge anbefalt skolerute for Stavanger kommune 

• Fremtidens klasserom: Skolens IKT satsing inkluderer blant annet å 
bygge om rom 214/215 til et stor fremtidens klasserom/datarom. 
Inspirasjon til innhold skal hentes fra bl.a. Trondheim og Århus. 

• Økonomi: Skolen har et estimert underskudd på ca. 500 000 kroner 

3 Saker til neste driftsstyre: 

• Ønsker status på tildelte midler fra Sandnes Sparebank, og sikre at 
pengene blir brukt innen frist  

 

4 Morgen trafikk/trafikksikkerhet 

• Det er meldt om mange trafikkfarlige situasjoner på grunn av 
levering/henting av elever på skolens område. Dette er særlig et 
problem i forbindelse med levering om morgenen. 

• Som et forbedringstiltak, ønsker FAU å minne alle foreldre om å 
etterfølge regler for avlevering og henting av elever i skoletiden. Se eget 
skriv, utarbeidet 14/11/18, som ligger på skolens FAU side. 

• Det er videre satt ned en arbeidsgruppe med FAU representanter fra 8a, 
8b, 10c og 10d for å vurdere andre forbedringstiltak knyttet til 
trafikksikkerheten ved Revheim skole 

• Det er også satt ned en gruppe som skal planlegge temakveld, med FAU 
representanter fra 9. trinn 

5 Eventuelt: 

• Leksefri: På bakgrunn av innspill fra foreldre om å ta opp leksefri-
ordningen igjen, ble dette tatt opp. 

o Skolen informerte om at det på grunnlag av særlige behov i 
fagene matematikk og språkfag ikke var aktuelt å fortsette med 
leksefri i denne omgangen 

• Nytenkende skole: FAU setter stor pris på at skolen er så nytenkende og 
proaktiv 

• Gode resultater:  
o FAU ønsker å gratulere og berømme skolens ledelse, lærere og 

elever for den strålende innsatsen på de nasjonale prøvene 
o FAU ønsker også å gratulere med tildeling fra EU’s ERASMUS+, 

som er et meget kompetitivt program 

• Publisitet: Det foreslås at det gode budskapet om EU-tildeling, resultater 
på nasjonale prøver samt andre gode nyheter deles i ulike kanaler, 
inkludert media.  

  

 


