
  

 

 

 

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: 

Tirsdag 19. januar 2015 kl. 18.00 

Deltakere: Trine Albæk (8B), Tone K. Fredriksen(8C), Øyvind Sørhus (9A), Ole Eeg (9B), Kristin 

Folkestad (9D), Nils Lid (10A), May-Elin Hegland (10B), Knut Harald Dobbe (10C), Elisabeth 

Eide (10D), Eirik Jåtten (Rektor) 

 

Meldt forfall: 

 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

Saksnr.:  

1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige FAU. 

Referat og innkalling ble godkjent 

2  Temakveld vår 2014-foreldremøte 9 trinn 04.02.2015 

Det blir kjørt samme opplegg som i fjor: «Tenåringer er ikke for pyser», med Hege Hagland 

3 

 

 

Plan FAU aktiviteter 2014/2015  

Eget ark med oversikt ble delt ut. Punktet «Starte planlegging av vårens temakveld for 9 klasse» bør 

flyttes fram til november. 

4 Informasjon fra elevrådet 

 Statens Vegvesen har sammen med elevrådet brukt en halv dag for å registrere 

«Ungdomstråkk» i forbindelse med planleggingen av utbedring/ombygging av 

Revheimsveien. 

 Skoleballet var svært vellykket, og økonomien gikk opp. 

5 Informasjon fra skolen 

 Rektor informerte om skolens anstrengte økonomi, og tre mulige senario for veien 

videre. Samlet overforbruk i 2014 var kr 952.763, medregnet et underskudd fra 2013 på 

kr 449 000. 

 Det er tatt tak i spesialundervisningen på skolen for å bedre kvaliteten og sette inn mere 

ressurser. Tiltak som er gjort er mat- og helse kun annenhver uke på 9. trinn for å frigi 

lærertimer, kartlegging av nivået på alle elever på 8. trinn innen matematikk, og 

oppfølging og undervisning på tvers av klasser og trinn. 

 Ny sykkelparkering er etablert, og eksisterende skal snart opprustes. 

 Det er satt av 2,1 mill til oppgradering av skolegården i 2015. Det blir fokus på å stenge 

for parkering i skolegården og å legge til rette for andre aktiviteter enn ballspill. 

 I forbindelse med en volleyballturnering har det kommet fram at noen elever ikke ønsker 

å delta på grunn av frykt for å bli filmet. Skolen skal sette fokus på elevens bruk av 

mobiltelefon på skolen, og vurdere ulike tiltak. 

 Anbudsprosess skal nå settes i gang til innkjøp av utstyr (IKT-prosjekt). Løsning som 
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velges må takle nasjonale prøver, dvs ikke IPad. 

 «Bruk hue», en nasjonal kampanje mot digital mobbing, kommer til skolen 17. mars. 

Det blir et opplegg for elever på dagtid, og møte på kvelden for foreldre. 

 Det oppstår mange farlige situasjoner om morgenen ved foreldre som kjører inn på 

skolegården for bringing av elever. Skolen vurderer stengning med f.eks bom. 

6 Informasjon fra skolemiljøutvalget  

 03.12.2014 ble det holdt kurs om Opplæringslovens kap.9A.  Presentasjoner fra kurset 

ligger på www.stavangerskolen.no. 

 Neste møte i skolemiljøutvalget er 04.02.2015. Tema der blir elevundersøkelsen i 10. 

trinn. Undersøkelsen viser stor grad av trivsel og lite/ingen mobbing. 

7 Eventuelt 

FAU har en konto i SR-bank. Denne kontoen stenges og det lages en FAU-kasse som kan stå i en 

safe på skolen, med en regnskapsbok for å føre kontroll med innskudd og uttak. 

 

 

http://www.stavangerskolen.no/

