
  

 

 

 

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: Onsdag 20. september kl 18.30 – felles for bydelen fra 19.30-21.30 

Tilstede Jon Ole Nome, leder, Wencke Kvalvåg FAU-leder (foresatt), Kelly og Markus, 

elevrepresentanter, Dean Retallack (lærer), Ann Samuelsen (annen ansatt), Eirik Jåtten 

(rektor)  

Forfall Aleksander Stokkebø 

Saksnr.:  

16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

17/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

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

Vedtak: Godkjent 

18/17 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet 

Elevrådet orienterte om at de hadde deltatt på konferansen «Du bestemmer» og flere av 

elevrådsmedlemmene bidro i forhold til Psykiske helse uka. Elevrepresentantene ønsket enda større 

samordning av lekser på trinn. I perioder oppleves det at det er forskjeller mellom klassene. Videre 

ønsker elevrepresentantene at skole i større grad tar i bruk e-bøker. 

Nytt fra FAU 

Konstituerende FAU møte måtte utsettes pga av stort forfall. Møtet vil bli avholdt mandag 25. 

september 

Nytt fra skolen 

Revheim har hatt en fin oppstart med to gjennomførte fellesprosjekter, DuBestemmer og Psykisk 

helse temauke. Skolen ble en 1:1 skole i uke 37, da Chromebooker ble delt ut til 8. trinn. 

Økonomien er fremdeles utfordrende, men det ser ut som at underskuddet stabiliserer seg. Det er for 

tiden lite sykemeldte blant de ansatte. Revheim er en pilotskole i kommunen, og alle lærerne skal på 

opplæring i IST Læring 17. nov. Det lages egne faglige opplegg for elevene 

 

Vedtak: Informasjonen tatt til orientering. 

19/17 Ressursfordeling 

I forbindelse med behandlingen av Stavanger kommunes årsbudsjett for 2017, gjorde bystyret bl.a. 

følgende vedtak: 

Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak 

legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling 

av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018.  

 

Sak om ny modell ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017. Kommunalstyret 

vedtok å sende saken på høring til skolene v/driftsstyrene, til arbeidstakerorganisasjonene, 

kommunalt foreldreutvalg og rektorene v/lederforum. 



 

 

2/2 

 

Skolekontoret vil arrangere en felles informasjonsøkt og svare på spørsmål i hver bydel. For Madla 

bydel ble den avhold på Revheim fra kl 1930, altså i forlengelsen av møtet 

 

 

Vedtak: Diskusjonssak, ingen vedtak 

15/17 Eventuelt 

Forfall meldes rektor 


