
  

 

 

 

Referat 
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: Mandag 26. september  

Tilstede: Jon Ole Nome, leder, Wencke Kvalvåg FAU-leder (foresatt), Aleksander Stokkebø 

(politiker), Elevrepresentanter, Dean Retallack (lærer), Ann Samuelsen (annen ansatt), 

Eirik Jåtten (rektor)  

  

Saksnr.:  

15/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Vedtak: Godkjent 

16/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.  

 

Vedtak: Godkjent 

17/16 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet/skolemiljøutvalg 

Elevrådet har hatt oppe at de ønsker varmmat i kantina, og evt vannkoker i klasserommene. Ønsker 

også at kantinen skal begynne å selge frukt. Rektor tar dette opp med de ansvarlige for kantinen. 

 

Nytt fra FAU 

FAU har hatt konstituerende møte, der leder, nestleder og sekretær ble valgt. Det ble også valgt 

medlem og varamedlem til skolens skolemiljøutvalg. Det ble også diskutert hvilke saker FAU skal 

ha fokus på dette skoleåret. Konklusjon her vil komme på neste møte. 

 

Nytt fra skolen. 

Skoleåret er kommet godt i gang – Mange smil og god stemming. Timeplanene er blitt «røynt» og 

systemet rundt elever med spesielle behov på 8. trinn begynner å falle på plass. Skolen er i gang 

med prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling og har hatt to gode samlinger, en sammen med UIS og en 

sammen med loka utviklingsveileder. Statens vegvesen har kalt inn til informasjonsmøte om ny 

bussvei 6. oktober. Det blir svært viktig for skolen hvilken løsning som blir valgt og om dette 

medfører flytting til ny tomt. Nasjonale prøver er inne i sin siste innspurt og vil avsluttes i løpet av 

uke 39. 

 

Vedtak: Informasjonen tatt til orientering 

18/16 Skolerute 2017/18 

Skoleruta er vedtatt iht kommunens utkast med følgende endringer: 

- Planleggingsdager 15-16-17 og 18. aug, samt 17. nov og 2. jan 

- 3 april blir vanlig skoledag 

- 11. mai blir fridag for elevene.  
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19/16 Økonomi 

Skolen har en anstrengt økonomi. Pr 31. august har vi et overforbruk på 104,76%. Halvparten av 

dette overforbruket kan knyttes til elevsituasjonen våren 2016 som krevde en ekstraordinær innsats 

av skolen. Dette ble varslet om til skolekontoret. Videre så er det utfordrende å «ta inn igjen» 

merforbruket fra 2015, spesielt med tanke på at Revheim skole er en av de skolene som fikk størst 

kutt med tanke på innføringen av ressursfordelingsmodellen som er fullt innført dette skoleåret. 

Rektor følger den økonomiske utviklingen tett og tar ned driften der det er mulig. Skolen vil med 

stor sannsynlighet gå med et overforbruk i 2016. 

 

Vedtak: Informasjon tas til orientering 

20/16 Ordensreglement 

Vedtak: Utsettes til neste møte fordi dette er en sak som skal opp i elevråd og skolemiljøutvalg 

21/16 Møteplan 

Neste møte ble 21. november. Videre er møtedatoene 6. feb, 3. april og 12.juni 

22/16 Bedre Læring i Stavanger skolen 

Det ble gitt informasjon om GAFE (Google Apps for Education GAFE er den nye digitale 

plattformen for Stavangerskolen. Itslearning vil bli faset ut i løpet av juni 2017). 

Programvaresiden er stort sett på plass, men mangler noe på import av elevene og 

synkronisering av AD basene. I forhold til innkjøp av Chromebooks ligger dette hos innkjøp, 

og er uvisst når det er på plass. Skolen har fått retningslinjer i forhold til struktur på nettsidene 

fra kommunene og arbeider med å oppfylle disse. Driftsstyret understreker at de ønsker at all 

relevant informasjon rettet mot elevene legges her fortløpende. 

23/16 Eventuelt 

Samarbeid skole/arbeidsliv ønskes tatt opp som sak neste møte 

Mcash 

Skolen ønsker å tilby Mcash som en digital betalingsløsning ved siden av kontanter i kantina. 

Drivstyret støtter dette. 

Referater 

Referater legges ut, selv om disse formelt sett ikke er godkjent. Godkjennes på påfølgende 

møte. 

 

Forfall meldes rektor
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