
  

 

 

 

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: Mandag 18. desember kl 18.00  

Deltakere: Jon Ole Nome, leder, Wencke Kvalvåg FAU-leder (foresatt),  Kelly og Markus (elevråd), 

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

Saksnr.:  

20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

21/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se http://www.minskole.no/revheim/Underside/6315 

Vedtak: Godkjent  

22/17 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet 

Juleballet har hatt hovedfokus den siste tiden. Synes at det var mange voksne, kanskje for mange.  

 

Nytt fra FAU 

FAU har også hatt fokus på Juleballet og organisering av vakthold. Med erfaring fra i fjor ble det bestemt at 

antallet vakter skulle økes, noe som ble gjort. FAU har også konstituert seg selv og gjenvalgt Wenche som 

leder. FAU har også begynt å diskutere tema for vårens foreldremøte. En mulighet er en foreldreskole i 

forhold til Google og Gsuite 

 

Nytt fra skolen 

Skolen har også hatt fokus på Juleballet slik at dette skulle bli en kjekk opplevelse for elevene. Videre har vi 

gjennomført to ansettelser for å dekke opp ansatte som går ut i fødeselspermisjon. Økonomien er fortsatt 

svært anstrengt. Skolen har vært uten helsesøster denne høsten pga sykemelding. Vi fikk etter hvert på plass 

at adhoc endags tilbud, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Det har nå blitt ansatt ny helsesøster som starter 

i jobben 6. januar. Hun skal være tilstede tre dager i uka. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

23/17 Ressursfordeling 

Oppvekststyret vedtok 13 desember ny ressurstildelingsmodell for Stavangerskolen. Vedtaket var som 

følger: 

 

Kommunalstyret for oppveksts flertallsvedtak: 

 1. Kommunalstyret godkjenner forslaget til ny modell for ressurstildeling til skolene i Stavanger som 

det framgår av saken.  

 

2. Modellen tas i bruk fra 1. januar 2018 og innføres over to år.  

3. Kommunalstyret for oppvekst ser et behov for å gi økonomisk tilskudd til skoler som faller utenfor 

kategori 1A og 1B og som har elever som skaper særskilt krevende situasjoner for skolene, for 

eksempel innen psykisk helse. Disse vil pr i dag falle utenfor kategori 1A og 1B. Det bes om en sak 
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med en vurdering av følgende forhold: a. Det legges til grunn at tildelinger til skolene ved innføring av 

en ny kategori 1C må skje etter faglig vurdering og vedtak fra PPT. Det bes om en vurdering av hvilke 

kriterier som bør være gjeldende dersom det innføres en slik ny kategori 1C. b. Konsekvensene ved at 

levekårsressursen reduseres fra 6 % til en lavere prosent, for å kanalisere ressurser som benyttes ved 

tildelinger etter ny kategori 1 C. c. Saken bes også angi hvilke økonomiske tiltak/ordninger innen 

levekårsområdet som kommunen allerede har, og som vil kunne dekke/avhjelpe det behovet som 

skolene kan ha for økte ressurser/særlige oppfølgningstiltak som nevnt ovenfor. 3  

 

4. Det gjennomføres en evaluering av ressursfordelingsmodellen etter 4 år. Det fremmes en sak til 

kommunalstyret for oppvekst med forslag til eventuelle forbedringspunkt.  

 

5. Det er svært ønskelig at skolene i størst mulig grad starter uten et regnskapsmessig underskudd fra 

2017 når den nye modellen implementeres fra 1. januar 2018. Per oktober er det samlede 

mindreforbruket ved skolene på 97,3%. Kommunalstyret for oppvekst ber om et notat til møtet 30. 

januar 2018 som viser under/merforbruk på skolene pr 31.12.17, og med forslag til 

fordeling/disponering av eventuelle overskytende midler som ikke er benyttet når skolene har hatt 

anledning til å overføre 3 % av mindreforbruk ved egen virksomhet. 

 

Skolens vurdering er at dette er et godt vedtak for Revheim skole. Modellen gir skolen noe bedre økonomi i 

bunn. I tillegg er det gledelig at det er tatt inn punkt 3 og 5 som vil bety mye for skolen. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

24/17 Resultater Nasjonale prøver 2017 

Nasjonale prøver er gjennomført på 8 og 9 trinn. For 8. trinn viser resultatene svært gode prestasjoner. 

For 9. trinn er det svært gledelig at elevene våre har løftet seg betydelig fra 8 til 9 trinn. Skolen bruker 

resultatene aktivt i kvalitetsarbeidet både i felleskap og opp mot den enkelte klasse og elev 

 

Utvikling 8 til 9 trinn i lesing 
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Utvikling 8 til 9 trinn regning 

 

 
 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 

 

25/17 Resultater Elev og Foreldreundersøkelsen 2017 

Revheim skole har i løpet av november gjennomført elevundersøkelsen på 8, 9 og 10 trinn. I tillegg har 

foreldreundersøkelsen vært gjennomført på 9. trinn. Resultatene som fremkomer viser at skolen har hat 

en jevnt stigende kurve på omtrent samtlige indikatorer de siste tre årene. Samtidig er det indikatorer 

som viser at skolen har et forbedringspotensiale. Skolen bruker derfor resultatene aktivt både i felleskap 

og mot enkelttrinn og enkeltklasser for å indentifisere hvor utfordringene ligger og sette inn tiltak 
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Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

26/17 Eventuelt 

Ingen 

 


