
  

 

 

 

Møteinnkalling. 
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 6. februar kl 19.45 

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

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

Eirik Jåtten (rektor)  

Kopi til: Linda Vindseth (vara for leder), vara for Fau-leder, (vara lærer), Elin Monsen Haugen 

(vara annen ansatt), Hege E Nordbøe (vara rektor) 

 

Saksnr.:  

1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

2/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

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

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.  

3/17 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet/skolemiljøutvalg 

Nytt fra FAU 

Nytt fra skolen. 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

4/17 Strategiplan for Revheim skole 

Revheim skole har samlet alle satstingsområder, både kommunale og lokale i en felles 

strategiplanen. Planen er vedlagt innkalling 

 

Forslag til vedtak: Strategiplan for Revheim skole vedtas 

5/17 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. 

 

Forslag til vedtak: Budsjett 2017 vedtas 

6/17 Fag og timefordeling 2017/18 

Fag og timefordelingen som gjelder innværende skoleår er vedlagt. Etter å ha konferert med 

Udir er det blitt klart at endringsplanen som ble lagt i forbindelse med ovegangen til 60-

minuttstimer må justeres. Dette med bakgrunn i at Udir krever at det skal tilbys valgfag på alle 

trinn. Forslag til ny fag og timefordeling er vedlagt 

 

Forslag til vedtak: Ny fag og timefordeling vedtas 

7/17 Mobilbruk 



 

 

2/2 

Kostnadene for mobilhotell i hvert klasserom er beregnet til 2950,- pr klasserom 

(https://grande.no/fabrikker/produkter/mobilhotell/mobilhotell.html) Skolen har ca 20 rom dette 

vil være aktuelt for og vil dermed utgjøre 59.000,- 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret ønsker at elevene ved skolen skal benytte mobilhotell og at 

skolen går til anskaffelse av et nødvendig antall 

8/17 Bedre Læring – IKT prosjektet i Stavangerskolen 

Informasjon om status for IKT satsingen ved skolen og i Stavangerskolen generelt 

 

Forslag til vedtak: Informasjon tas til orientering 

9/17 Eventuelt 

Forfall meldes rektor 

https://grande.no/fabrikker/produkter/mobilhotell/mobilhotell.html

