
  

 

 

 

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: Tirsdag 25. april kl 19.45 

Deltakere: Jon Ole Nome, leder, (foresatt), Kristin Folkestad, vara FAU, Aleksander Stokkebø 

(politiker), Elevrepresentanter, , Eirik Jåtten (rektor)  

Forfall: Wencke Kvalvåg FAU-leder, Dean Retallack (lærer), Ann Samuelsen (annen ansatt), 

Saksnr.:  

10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

11/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

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

Vedtak: Godkjent  

12/17 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet 

Elevrådet har evaluert uteordningen. Konklusjonen er at elevene ønsker å være inne i friminuttene 

igjen, men ser at det kan være greit at et friminutt hver dag er utefriminutt. 

 

Nytt fra FAU 

FAU har fått gode tilbakemeldinger fra felles foreldremøte som ble avholdt sammen med de to 

andre ungdomsskolene i bydelen. Neste arrangement er blikjent kvelden som arrangeres for neste 

års 8. trinn. Denne vil bli arrangert etter muntligeksamen i juni 

 

Nytt fra skolen. 

Chromebookene er nå delt ut til 8. trinn. Disse har blitt godt tatt imot av både lærere og elever. 

Videre arbeider Stavanger Byggdrift med å oppgradere kantinen slik at den kan servere varmmat. 

De arbeider også med et nytt kontor til helsesøster i 2. etg. Skolen har hatt tilsyn i forhold til §9a. og 

fått gode tilbakemeldinger fra Rogaland Revisjon som foretok tilsynet. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

13/17 Budsjett 2017 

Skolen fikk tallene i slutten av uke 4 og det utarbeides i disse dager et forslag til budsjett som vil 

fremlegges på driftsstyremøtet. Dette er en svært utfordrende prosess med tanke på at skolen ikke 

fikk innvilget søknad om sletting av overforbruk fra 2016. Situasjonen ble noe letter etter at 

ungdomsskolenes økonomi ble styrket med totalt 13,1 millioner etter vedtak i KO i april. Forslag til 

budsjett ble presentert 

 

Vedtak: Budsjett for 2017 ble vedtatt med at stipulert overforbruk for 2017 på ca 750.000. Dette er 

innenfor 103%. Driftsstyret anser dette budsjettet som et minimum og at det er uforsvarlig i kutte 

ytterligere. Hovedtendensen er at Revheim vil har noen flere elever, færre lærere og færre 

miljøarbeidere i 2017 
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14/17 Bedre Læring – IKT prosjektet i Stavangerskolen 

Informasjon om status for IKT satsingen ved skolen og i Stavangerskolen ble gitt. Mobilhotell 

er bestilt og vil være på plass til skolestart. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

15/17 Eventuelt 

Ingen 

 


