
  

 

 

 

Referat 
Oppvekst og levekår 
Revheim skole 
 
Postadr.: PB 5069 FORUS, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: Revheimsveien 128 
Telefon: 51912211 
E-post: revheim.skole@stavanger.kommune.no 
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

Gruppe: Driftsstyret ved Revheim skole 

Møtested: Revheim skole, personalrommet. 

Møtedato/-tid: Mandag 19. feb kl 1800 

Deltakere: Jon Ole Nome, leder, Wencke Kvalvåg FAU-leder (foresatt), Elevrepresentanter, Dean 

Retallack (lærer), Ann Samuelsen (annen ansatt), Eirik Jåtten (rektor)  

  

Saksnr.:  

0/18 Konstituering og valg 

Vedtak: Driftsstyret ble konstituert og Jon Ole Nome ble valgt som leder 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent 

2/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

http://www.minskole.no/revheim/Underside/6315 

Vedtak: Referat ble godkjent 

3/18 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet 

- Volleyballturneringen har vært veldig bra. Elevrådet opplever mange positive elever  

Nytt fra FAU 

- Planlegger temamøte – ulike temaer vurderes. FAU har fått 60.000,- fra Sandnes Sparebank 

til elevtiltak. Veldig bra! 

Nytt fra skolen. 

- Ansettelser – ny skolekonsulent og nye lærere 

- Fokuset hos adm begynner å dreie inn på nytt skoleår 

- Eksamensavvikling – skolen vil for første gang gjennomføre eksamen på Chromebook. 

Dette gir noen ekstra utfordringer og skolen bidrar inn i en felles gruppe i kommunen som 

skal sette rettningslinjene 

4/18 Budsjett 2018 

Skolen mottok budsjettdokumentene i begynnelsen av februar og er nå i en prosess med å sette opp 

budsjettet for 2018. Dette vil bli fremlagt på møtet. En ser positivt utslag av den nye 

ressursmodellen og Utvalg for oppvekst vedtok 13. desember 2017 at de ønsket at alle skolene med 

merforbruk skulle settes i 0 ved inngangen til 2018. Dette gir skolen et godt utgangspunkt. Vi vet 

ennå ikke hvordan Stortingets vedtak om innføring av lærernorm vil slå ut. Departementet har lovet 

en avklaring i løpet av februar, så det kan tenkes at budsjettet må justeres etter at dette er fremlagt, 

 

Vedtak: Forslaget er vedtatt 

5/18 Organisering av skolen 2018/19 

Skolen har brukt en del tid på se på hvordan undervisningsukene organiseres og er i en prosess 

der en ser på ulike organiseringsformer. Dette vil også påvirke den vedtatte fag og 
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timefordelingen. Saken skal opp blant personalet på fellestiden mandag 19. februar og 

resultatene derfra presenteres på driftsstyret 

 

Vedtak: Forslag til ny organisering med egne faste fagdager og eget IKT fag vedtas innført fra 

neste skoleår 

6/18 Skolerute 2018/19 

Politikerne i Stavanger har vedtatt at skolerutene ved de ulike skolene skal harmoniseres. Det 

betyr at det er mindre handlingsrom for den enkelte skole i forhold til å endre 

skolestart/skoleslutt og de fastlagte planleggingsdagene. Forslaget til skolerute som er vedlagt 

er derfor en blåkopi av det kommunale forslaget, med unntak av planleggingsdagen 27. 

september pga KnowHow konferansen og oppstart etter påskeferien som settes til tirsdag 23. 

april. Vi ønsker at planleggingsdagene får følgende plassering: 

 

13,14 og 15 august 

27. september 

16. november 

2. januar 

 

Vedtak: Utsendt forlag er vedtatt 

26/17 Eventuelt 

- Driftstyreleder stilte spørsmål med skolens praksis i forhold til kortere utflukter der 

elevene selv må dekke buss om de ikke ønsker å gå/sykle. Er dette ok i forhold til 

gratisprinspippet? 

- Neste møte – 16. april 

 

 


