
  

 

 

 

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 5. desember kl 19.00 

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

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

Eirik Jåtten (rektor)  

Forfall: Michelle B Frise 

 

Saksnr.:  

22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

23/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

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

Vedtak: Godkjent  

24/16 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet/skolemiljøutvalg 

Skolemiljøutvalget har hatt et møte. De ønsker å utvide antallet medlemmer med ett, slik at det er to 

foreldre som sitter i utvalget. Skolemiljøutvalget arbeider med å få etablert en fadderordning for 8. 

trinn 2017/18 

 

Nytt fra FAU 

FAU arbeider for tiden med følgende saker 

- Trafikksituasjonen, ønsker å invitere politiet og Trygg Trafikk til holde en kontroll ved 

skolen 

- Arrangere temamøte for alle ungdomsskolene i bydelen. Dato er satt til 8. feb. SLT 

koordinator, uteseksjon og Politi er innvolvert 

- Mobilbruk – ønsker felles praktisering av reglene på huset 

- FAU ønsker flere nyheter fra skolen på hjemmesiden 

- FAU tilbyr seg å kjøpe mikrobølgeovner til kantinen 

Nytt fra skolen 

Skolen er inne i en hektisk periode akkurat nå med å få ferdigstilt vurderinger før jul. Det er noe 

sykdom som må dekkes inn, men jevnt over så er fraværet lavt. Det vises ellers til sakene under for 

mer detaljer 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

25/16 Tilsyn miljørettet helsevern 

Skolen hadde tilsyn i forhold til miljørettet helsevern 7. november. Rapport gir et godt inntrykk av 

skolen og konkluderer med at det ikke er funnet avvik. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 
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26/16 Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) 

Arbeidet med satsingen er godt i gang og baserer seg på strategiplanen som er utarbeidet. Planen ble 

kort presentert med fokus på målsetningen med satsingen. Revheim har satt seg følgende mål: 

 

Elevene scorer Revheim innenfor grønt område på elevundersøkelsen på minst 8 av 12 

områder og at kun et av 12 er på oransje. Selve undersøkelsen gjennomføres tidlig i 

desember 2017. 
 

Prosessmål 
 

 At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og dypere teoretisk kunnskap om 

klasseledelse som en integrert kompetanse  

 At ledelsen og personalet har tilegnet seg ny og bredere erfaring med praktiske 

undervisningsformer, tilrettelegging og vurdering. Videre er har ledelsen og 

personalet tilegnet seg en bredere kompetanse innen klasseledelse som en integrert 

kompetanse.   
 At det er etablert faste strukturer for deling på tvers av fag og trinn og at disse 

strukturene har blitt brukt gjennom hele prosjektet. Disse faste strukturene skal 

bidra til en kollektiv kapasitetsbygging og en felles kultur. 
Revheim utarbeider en komplett plan som både inneholder de sentrale satsingsområdene, UiU og 

lokale satsingsområder. Denne planen blir fremlagt driftsstyret i feb 17 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

27/16 Ordensreglement 

Skolemiljøutvalget har gjennomgått ordensreglementet og har konkludert med 

fellesreglementet vedtatt av politikerne erstatter det nåværende ordensreglementet. Saken tas 

opp til endelig avgjørelse av driftsstyret i feb 17 

 

28/16 Økonomi 

Rektor presenterte oppdaterte tall for skolens drift og redegjorde for de utfordringene skolen har i 

forhold til hva som kom frem med møte med økonomikonsulent og skolekontor. Skolen er i en 

utfordrende situasjon med et overforbruk på ca 106%. Skolen har søkt til skolesjef/økonomisjef om 

å få slettet merforbruket i 2016 for dermed kunne starte 2017 uten negative tall 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

29/16 Elev og foreldreundersøkelsen 

Resultatene for årets foreldre og elevundersøkelse ble gjennomgått Dette er en undersøkelse 

som gjennomføres på alle Stavangerskolene. Foreldreundersøkelsen gjennomføres blant 

foreldrene på 9. trinn, mens elevundersøkelsen er pålagt å gjennomføres på 10. trinn. Revheim 

har valgt at alle elever gjennomfører elevundersøkelsen. Informasjon om undersøkelsene finnes 

på http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ og på 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/. Selve 

gjennomføringen ble  avsluttet 1. desember og skolen har derfor ikke hatt mulighet til å 

analysere resultatene og gjort nødvendige vurderinger. Driftstyreleder stilte spørsmål ved 

skalaen som Udir har valgt. Vanligvis vil flere karakterer innebære at noen er fornøyd, meget 

fornøyd eller tilsvarende. Med dette i tankene så ser en at selv en karakter på 4-tallet gir en 

tilbakemelding om at her er det noe å jobbe med. Driftsstyret slutter seg til denne oppfatningen 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering. Skolen vil legge frem en vurdering av resultatet 

og eventuelle tiltak på møtet i feb 17 

30/16 Samarbeid skole/arbeidsliv 

Rektor redegjorde i forhold til skolens samarbeid med arbeidslivet og hvilke tanker som ligger 

http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/
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om veien videre. Skolen har et spesielt fokus på å sikre at avgangselever har nok kunnskap til å 

gjøre de rette valgene i forhold til VGS. Dette gjøres både i forhold til faget Utdanningsvalg, 

eksterne bedriftsbesøk, besøk av bedrifter her på skolen, hospiteringsordninger og 

arbeidspraksis. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

 

31/16 Gjennomføringsgrad VG1 for 2014/15 kullet 

Tallene for gjennomføringsgraden for 2014/15 kullet foreligger nå. Disse viser at elevene fra 

Revheim i stor grad gjennomfører og består VG1. I snitt er gjennomføringsgraden totalt  

90,5%. De som tar studiespes. har en gjennomføringsgrad på 91,8, mens de som tar yrkesfag 

har en gjennomføringsgrad på 87,5. Det er helt i toppen i Stavanger kommune og svært solide 

tall. 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering (tallene bør legges på nettsiden) 

 

32/16 IKT satsing i Stavanger 

Revheim er godt i gang med IKT satsingen. Skolen har brukt tid på planleggingsdagen i 

november til å gi ansatte grunnleggende kompetanse. Videre har skolen brukt eksterne i forhold 

til opplæring i Classroom. Skolen er klar til å gå over i Google universet så snart som 

Chromebookene er på plass. Dette er forventet skjedd i løpet av januar 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

33/16 Regler for mobilbruk 

Rektor redegjør for hvilke regler som gjelder for mobilbruk på Revheim skole. Driftsstyret 

ønsker at skolen tar enda tidligere grep og ser på muligheten til å etablerere klassevise 

mobilhotell. Da vil elevene legge mobilen sin her når de går inn i timen og disponerer dem kun 

i friminuttene.  

Vedtak: Driftsstyret ønsker at rektor kommer tilbake med en egen sak i februar der en 

ser på hvordan en slik ordning kan innføres og hvilke kostnader som er forbundet med 

anskaffelse av mobilhotell 

34/16 Eventuelt 

Ingen 

Forfall meldes rektor
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