
  

 

 

 

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 9. mars 2015 kl. 18.00 

Deltakere: Hanne Melum Hansen (8A), Trine Aalbæk (8B), Tone K. Fredriksen (8C), 

Øyvind Sørhus (9A), Ole Eeg (9B), Kristin Folkestad (9D), Nils Lid (10A), 

May-Elin Hagland (10B), Tone H. Andreassen (10C), Erik Jåtten (Rektor) 

 

Meldt forfall: 

 

Ikke møtt:  

 

Iren Løhr, Knut Harald Dobbe 

Saksnr.:  

1 Godkjennelse av innkalling og referat fra forrige FAU. 

Vedtak: Innkalling og referat ble godkjent.  

 

2 Informasjon fra elevrådet 
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Informasjon fra skolen 

Høyt fokus på bygg. Lekkasje i tak skal utbedres og papp skal byttes. Gulvbelegg i 

gang fra svømmehall skal byttes, toaletter, dusjer og garderober skal males og 

pulter skal repareres.. Videre skal skolegården oppgraderes, oljetank og 

søppelcontainere skal fjernes, og det vil bli satt opp bom som hindrer innkjøring 

av biler i skolegården.  

Prosjektorer skal byttes ut, og IKT prosjektet er i gang. Dersom alt går etter planen 

vil høstens nye 8. klassinger få utdelt IPAD’er til bruk i undervisningen. 

Økonomi: to måneder ut i året ligger skolen godt an i forhold til budsjett. Ingen 

overtallige.  

Medarbeidersamtaler er planlagt i neste uke. 

Planlegging av lærerkabalen for neste skoleår er i gang. 

4 Informasjon fra skolemiljøutvalget 

Møtet som skulle vært 4. februar ble utsatt. Elevundersøkelsen viste at det er god 

trivsel og lite mobbing på skolen. Generelt er det blitt roligere på skolen de siste 

årene, og dette er en positiv trend. 

5 Planlegging av ‘bli kjent dag’ med høstens nye 8. klassinger 

Vi ønsker å starte planleggingen av denne dagen allerede nå. Kristin Folkestad tar 

kontakt med de respektive klassekontaktene på barneskolene. 

6 Eventuelt. 

FAU sine penger er tatt ut av banken og oppbevares nå i safe på skolen. Alternative 

muligheter til inntjening av penger ble diskutert. 

FAU ønsker å undersøke muligheten for innføring av «Trafikksikkerhet» som et 
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alternativt valgfag på 10. trinn. Faget skal da inkludere Trafikalt Grunnkurs. Ansvarlig 

for å sjekke: Øyvind Sørhus. 

Ole Eeg går ut av KFU dette året og oppfordret andre til å melde seg. 

Spørsmål reist vedrørende hvilke områder FAU skal engasjere seg/fokusere på. 

Eventuelle fanesaker? 

Forslag fra rektor om at foreldre engasjerer seg enda sterkere innenfor økonomi, da det 

etter all sannsynlighet vil komme kutt i budsjettene fremover. 

Videre bør det fokuseres på trafikksikkerhet, hvordan kan vi få opp andelen elever 

som bruker hjelm og lys?  

Kan FAU bidra til oppgradering av kantinen? Elevrådet søker FAU om midler. 

RogalandsGNISTen – et partnerskap som har som mål å fremme omdømmet til 

læreryrket og øke rekrutteringen oppfordrer skolene til å delta i en «ære til lærer» - 

markering. Dette vil også bli gjort på Revheim Skole. 

Enkelte elever som har behov for å oppsøke helsesøster kan vegre seg mot å gjøre 

dette i skoletiden. Forslag om at helsesøster kan være tilgjengelig etter skoletid, eller at 

kontoret flyttes opp i administrasjonen slik at besøket blir mindre synlig for andre 

elever. 

Hei Verden – forslag om at elever kan arbeide i stedet for å gå med bøsse. 

Minstebeløp på kr. 400 ble foreslått. 

 

 


