
  

 

 

 

Møterefrat 
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: Torsdag 3. mars kl 19.30 

Deltakere: Ole Schultz Eeg, leder (foresatt), Jon Ole Nome Vara- FAU, Elevrepresentanter, Dean 

Retallack (lærer), Eirik Jåtten (rektor)  

Forfall: Elin Monesen, Hege Nordbøe 

 

Saksnr.:  

1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent 

2/16 Godkjenning av referat fra 10.02.15 

Vedtak: Godkjent  

3/16 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet/skolemiljøutvalg 

Elevråd: Ønsker om utvidelse av kantinetilbudet. Ønsker at en ser på hva Smiodden gjør med tanke 

på varmmat. Er det mulig å finne en samarbeidspartner for å drifte kantinen. Ønsker også at iskaffe 

blir tatt inn i produktutvalget. 

 

Skolemiljøutvalg: Skolemiljøutvalget er konstituert. Nåværende leder har ytret ønske om at en 

annen overtar. 

 

Nytt fra FAU 

Fokus på revidering av årshjul. Det planlegges også en temakveld i løpet av mars. Det er sendt SMS 

til foreldre om ikke å kjøre elevene til skolen 

 

Nytt fra skolen. 

Rektor orienterte om besøk fra politikere i oppvekst. Temaene var prosjekt «Bedre læring i 

Stavanger skolen». Rektor tok også opp skolens utfordringer etter at ressursfordelingsmodellen er 

fullt innført.  

 

Svømmehallen er stengt inntil videre. Dette skyldes råte i den indre takkonstruksjonen som er 

kommet grunnet kondens. Hele taket blir nå tatt ned og nytt skal settes opp. Det er uvisst hvor lang 

tid det komme til å ta. 

 

10. trinn har hatt besøk av «Ikke tøft å være død», som er et foredrag om trafikk og hva 

konsekvensene av å bryte trafikkreglene kan være. Var et svært godt foredrag med fokus på en 

svært viktig problemstilling 

 

Resultatene for nasjonale prøver ble gjennomgått. Revheims elevene viser en svært god fremgang 

fra 8. til 9. trinn. 
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Revheim fyller 50 år i år. Dette vil bli markert i egen prosjektuke, uke 24. Det jobbes med å få til en 

god prosjektuke med en egen aktivitetskveld torsdag 16. juni 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering 

4/16 Årsoppgjør 2015 

Tallene pr 29. feb 2016 ble gjennomgått. Disse viser et overforbruk på 105%. Rektor orienterte om 

de utfordringene som har vært i 2015 og grunnene til at resultatet ble som det ble. Det ble også 

orientert om kontakten med avd økonomi 

 

Vedtak: Årsoppgjøret 2015 tatt til orientering 

5/16 Budsjett 2016 

Forslag til budsjett ble fremlagt. Rektor presenterte de aktuelle postene. Budsjettet er nøkternt og 

baserer seg på tallene som er kommet fra økonomi. Totalbudsjettet for 2016 er på ca 21.000.000. 

 

Vedtak: Budsjettet er vedtatt 

6/16 Prosjekt «Bedre Læring» 

Bedre læring i Stavangerskolen er en satsing på ungdomsskolene som innebærer at det blir 

kjøpt inn nettbrett til elever på 8. trinn. Hva betyr dette for Revheim skole? Informasjon om 

prosjektet fra kommunen finnes på 

http://stavangerskolen.no/stavangerskolen/Dokumenter/14853 

 

Vedtak: Informasjon tatt til orientering. 

 

 

7/16 Digital betalingsløsning i kantinen 

Rektor orienterte om at skolen opplever det stadig mer utfordrende å håndtere kontanter i 

kantinen. Dette skyldes både at kommunen krever at alle kontoer skolen disponerer skal være 

en del av den kommunale systemet og bankenes kontanthåndteringspolitikk. Skolen ønsker 

derfor å gå over til en digital betalingsløsning. Etter å ha sondert markedet og snakker med 

skoler som allerede bruker digitale løsninger, ser mCash ut til å være den løsningen som dekker 

skolens behov best. For mer informasjon, se mcash.no. 

 

Driftstyret er kritiske til innføring av en digital betalingsløsningen som forutsetter at elevene ar 

tilgang til en smart telefon. Selv om dette nok gjelder de fleste elevene på Revheim, vil noen 

falle utenfor. At det er mer utfordrende å håndtere kontanter har driftsstyret forståelse for, men 

vil allikevel utfordre kommunen til å komme opp med en mer fleksibel løsning som også 

ivaretar det lovpålagte kravet for å kunne betale med kontanter. 

 

Vedtak: Drivsstyret støtter ikke innføringen av mCash som betalingsløsning for kantinen. 

Driftsstyret ønsker at de ansvarlige i kommunen kommer opp med en bedre og mer fleksibel 

ordning som både fungerer med kontanter og evt. digitalt. 

8/16 Eventuelt 

Ingen 

http://stavangerskolen.no/stavangerskolen/Dokumenter/14853
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