
  

 

 

 

Møtereferat 
Oppvekst og levekår 
Revheim skole 
 
Postadr.: Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord 
Besøksadr.: Revheimsveien 128 
Telefon: 51858130 Faks: 51858131 
E-post:   
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

Gruppe: Driftsstyret ved Revheim skole 

Møtested: Revheim skole, personalrommet. 

Møtedato/-tid: Onsdag 14. oktober 2015 – kl 19.30 

Deltakere: Ole Schultz Eeg, leder (foresatt), Venke Kvalvåg, FAU-leder (foresatt), Nora Folkestad 

og Hauk Jacobsen, elevrepresentanter, Elin Monsen (annen ansatt), Eirik Jåtten (rektor)  

  

Saksnr.:  

21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent 

22/15 Godkjenning av referat fra 10.02.15 

Godkjent  

23/15 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet/skolemiljøutvalg 

Elevrådet skal ha en egen Syria aksjon med fredagskantine 3 fredager. De er i ferd med å bestemme 

hvilken organisasjon som skal få de innsamlede midlene. Elevrådet tok opp problemer med 

temperaturstyring i klasserommene 

 

Juleballet blir torsdag 10 desember. Elevrådet ordner alt det praktiske. FAU har ansvar for vaktene 

 

Nytt fra FAU 

FAU for skoleåret 2015/16 er konstituert med en del nye medlemmer. Det er gjennomført valg av 

leder og oppnevnt medlemmer til skolemiljøutvalget. Årets FAU er full av energi og svært 

interessert i å bidra til at skolen blir enda bedre. 

 

Nytt fra skolen. 

Skolens ledelse er i ferd med å starte opp årets medarbeidersamtaler. Skolegårdsprosjektet er i ferd 

med å bli gjennomført. Innholdet i den nye skolegården ligger fast, men det er noen endringer i 

plasseringen av noen av komponentene. Ipad prosjektet går sin gang. Alle lærerne har fått hver sin 

og skolen får ca 60 iPader i desember og ytterligere ca 60 på nyåret. Skolen har satt i gang valgfag 

trafikk etter oppfordring fra FAU og driftsstyret. I alt har vi plass til 38 elever, men over 50 søkte. 

Dette ble avgjort med loddtrekning. Skolen har hatt/har utfordring med at mobiltelefoner forsvinner. 

Vi har greid å oppklare noen og har oppfordret foreldre til å anmelde forsvinninger/tyverier. Rektor 

har pappaperm nov/des. Kommer allikevel til å være involvert og ha økonomisk oversikt. 

 

Informasjon tatt til orientering 

24/15 Skolerute 2016/17 

Forslaget følger kommunenes veiledende skolerute med to endringer for 2017: Tirsdag 7. mars blir 

skoledag og torsdag 26. mai blir fridag 

 

Vedtatt 
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25/15 Økonomi 

Rektor orienterte om skolens økonomiske situasjon. Det ble gjennomgått hvilke områder som har 

merforbruk og hvilke tanker skolen har om hvordan dette skal håndteres.  

 

Vedtak 

Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning og ønsker å tilføye at 

- Det gis full støtte til rektors disponeringer og forslag til videre drift av skolen. Fokuset er 

stabilitet og nøkternt forbruk. Videre ønsker driftsstyret å gi utrykk for at de er glad for den 

forståelse skolens ledelse har opplevd i møte med kommunens administrasjon.  

  

26/15 Eventuelt 

Ønske om at årshjul/prøveplan blir publisert og holdt oppdatert på skolens hjemmeside 

 

Møtekalender for 2015/16 

 

Onsdag 2. desember, onsdag 2, mars og onsdag 11. mai 
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