
  

 

 

 

Møtereferat – FAU 
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: FAU ved Revheim skole 

Møtested: Revheim skole, personalrommet. 

Møtedato/-tid: Mandag 24.10.2016 

Deltakere: Trond Støldal(8B), Ann Kristin Thomson (8D), Vibeke Tronslin (9A) 

Wenche Kvalvaag (9B), Kristin Folkestad (9C), Tove Ruud (vara 9D)m Kjersti Hauge Mandt 

(10A), Farhad Bamemi (10B), Anne-Rachel Solvik (10C),  Hege Eriksen Nordbøe (vikar for 

rektor) 

 

Meldt forfall: 

 

Kopi til: 

 

 

Line Bråtveit(8A), Kristina Hoydal (8C), Tove Francke (9D), Erik Jåtten  (rektor) 

 

Varamedlemmer FAU 

 

Saksnr.:  

1 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige FAU møte (19.09.2016) 

 Godkjent, ingen kommentarer.  

2  Info fra driftsstyremøtet 26.09.2016 

 Elevrådet ytret ønske om varm mat i kantine. FAU ønsker å bidra med mikrobølgeovn slik at 

elevene kan varme seg mat 

 Utbygging av RV509 Revheimsveien vil få store konsekvenser for Revheim skole. Det er 

skissert at en løsning kan være at det bygges ny skole, dvs skolen flytter. Tomt er avsatt ved ISS, 

men bygging av ny skole er ikke i kommunens handlingsplan for 2017-2021. 

Vegvesenet avholdt informasjonsmøte 05.10. vedr utbygging av Revheimsveien- prosjekt 

«Bussvei 2020».  

Rektor ønsker at skolen sammen med driftsstyre og FAU legger trykk på skoleadministrasjonen 

i kommunen samt politikerne.  

 Økonomi. Utfordrende økonomi. Fordelingsmodellen basert på levekårsindeksen som ble 

innført i Stavanger kommune slår hardt ut for Revheim skole. Skolen ligger i et område med høy 

levekårsindeks og dermed tildeles lavere andel til skolen. Dette skaper store utfordringer på 

ressursbruk. 

 

 Nye timeplaner fra 1.mars 2017 

 Basseng i fikset og i orden. 

 MCash innføres i kantine. Det vil i tillegg bli anledning å bruke kontanter 

 

3 Årshjul FAU 

 Reviderer temamøte 9.trinn til å gjelde alle trinn 

 Dato satt til 15.02.2017 
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4 Informasjon fra skolen 

 Skolemiljøutvalget – Hege Eriksen Nordbøe leder skolemiljøutvalget. Det er kalt inn til møte 

9.november. 

På agenda for møtet blir ordensreglement og mobbeplan 

 Trafikksituasjonen om morgenen. Det er mange foreldre som kjører elevene til skolen og svinger inn 

på skolens parkeringsplass for å sette av elevene. Dette skaper farlig trafikksituasjon da 

parkeringsplass er trang og en må krysse sykkestien. 

Skolen sendte mandag 24.10. ut sms til alle foreldre samt publiserte artikkel på skolens nettside vedr 

levering av elevene om morgenen.  

FAU er godt fornøyd med at skolen kjører denne type kampanje og ønsker å bidra med å sende ut 

informasjon til alle foreldre gjennom klassekontaktene. FAU ønsker å være tydelig på at det er kun de 

med spesialtillatelse som har lov å kjøre inn for å levere. Alle andre foreldre skal sette av elevene i 

busslomme eller på parkeringsplassen ved kirken.  

 Det har forekommet uheldige situasjoner med mobilbruk og distribusjon av snapchat bilder blant 

elevene. Dette ser både skolen og FAU alvorlig på og ønsker å rette fokus på mobilbruk både i og 

utenfor skolen. FAU oppfordrer skolen til å sette mobilbruk på agenda i skolemiljøutvalget og 

diskutere med elevene hvilke regler som skal gjelde i skolen. Det ble opplyst at 8.trinn har innført 

regel om innlevering av telefon i skoletiden. 

 Elevundersøkelse for 9.trinn kommer ganske snart 

Foreldreundersøkelse for alle trinn kommer i november 

 Uteseksjonen har kontaktet Revheim skole og kommet med bekymringsmelding vedr et miljø knyttet 

til rus og narko som har etablert seg i Kvernevik. Dette medfører store utfordringer for bl.a.Smiodden 

skole og de ønsker å varsle Revheim skole da mange av våre elever bruker fritidsklubben i Kvernevik 

og dermed drar til den del av bydelen. Det er ikke på fritidsklubben dette miljøet er, men de er i 

nærheten og uteseksjonen ønsker at vi skal være oppmerksomme og informert om de utfordringene 

som finnes i Kvernevik.  

FAU oppfordrer skolen til å informere foreldre ved Revheim gjennom nettsidene eller på annen måte. 

Da det ikke finnes noen fritidsklubb i vår del av bydelen er det naturlig at våre elever bruker 

fritidsklubbene i Kvernevik eller på Madlamark.  

FAU ønsker å se på muligheten for å kunne arrangere «åpent hus» eller lignende for elevene på skolen 

som et alternativ til manglende fritidsklubb i denne delen av bydelen. FAU tar det opp med elevrådet 

for å sjekke interessen. 

5 Informasjon fra skolemiljøutvalget 

Første møte planlagt 9.november  

 

 

6 MCash i kantina 

 MCash innføres i kantine. Det vil i tillegg bli anledning å bruke kontanter 

 

7  Fokusområder som FAU ønsker å ha på agendaen  

 Trafikk situasjonen rundt skolen 

 Rus og ungdom.  

FAU ønsker å invitere til temamøte for foreldre av alle trinn 8.februar og invitere 

foreldre fra Smiodden og Gosen. Informasjonen vi har fått vedr situasjon i Kvernevik 

gjør dette enda mer aktuelt. 

 Miljø – saker fra skolemiljøutvalget  

 Ny skole 
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Evt  Evaluering av 60 minutters skoletime 

 FAU på nett. FAU har fått egen bruker til skolen nettside og kan nå selv publisere informasjon fra 

FAU.  

 Sjekke belysning på klasserom, flere elever synes disse er for skarpe og plages av det. 

 


