
  

 

 

 

Møtereferat – FAU 
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: FAU ved Revheim skole 

Møtested: Revheim skole, personalrommet. 

Møtedato/-

tid: 

Mandag 18. mai 2015 kl. 18.00 

Deltakere: Trine Albæk (8B), Øyvind Sørhus (9A), Ole Eeg  (9B),  Kristin Folkestad (9D), Knut Harald 

Dobbe (10C), Eirik Jåtten (Rektor) + 3 til 

 

Meldt forfall: 

 

 

Nils Lid, Iren Löhr , Elisabeth Eide  

 

Saksnr.:  

1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige FAU. 

Innkalling ble godkjent. Til referatet fra forrige møte (20.04.15) føyes det til at fruktkorgen som skal kjøpes til 

jul er en oppfølging av ”ære til læreren”, og at den overlevres med en liten markering. 

2  Helsesøster informerer 

Helsesøster Ranveig Dalane Hennig informerte om hvordan hun jobber på skolen, i 50 % stilling. 

3 Informasjon fra elevrådet 

Elevrådet har ikke hatt møter siden forrige FAU. 

4 Informasjon fra skolen 

Kabalen for neste år er i ferd med å gå opp. Det trengs noen nye lærere, og noen studenter/vikarer vil få tilbud. 

Fra neste år blir det innført 60-minutters skoletimer. Dette vil medføre at det går fra 31 til 23 skoletimer pr uke. 

Undervisningen kommer til å slutte kl 12 hver mandag, og resten av dagen fram til 15.30 avsettes til plantid for 

lærerne. Det blir i samme tidsrom opprettet ”drop-inn” leksehjelptilbud for elevene. 

5 Informasjon fra skolemiljøutvalget 

Skolemiljøutvalget har ikke hatt møte. Det satses på ny giv neste skoleår. 

6 Status: Planlegge bli kjent dag med høstens nye 8 klassinger 

Planleggingsmøte ble gjennomført 30. april med 8 engasjerte foreldre. Bli kjent dagen blir 3. juni. Det blir 

blant annet salg av mat, fotballkamp og bli kjent lek. Foreldre blir og invitert. 

7 Til informasjon: Styrking av samarbeidet mellom hjem og skole 

Det er politisk vedtatt et rundskriv for samarbeid hjem/skole i Stavanger. Rundskrivet skal følges opp med et 

skjema på hver skole. FAU bør involveres i dette. 

8 Trafikalt grunnkurs 

Trafikalt grunnkurs blir innført som valgfag neste år. Det er to lærere som ønsker å gå på sertifiseringskurs, en 

skal kurses i første omgang. Kurs starter i uke 44. Det kan kun kurses 18 elever pr lærer. 

9 FAU fanesaker Revheim skole 

Disse sakene ble foreslått som saker å jobbe med neste år: 

 Følge opp at felles lekse- og prøveplan på tvers av trinnene blir innført 

 Trafikksikkerhet - trafikksikkerhetskampanje(r) 

 Hjem/skole - samarbeid 
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 Økonomi – jobbe mot politikerne  

 ”Foreldrebase” - Oversikt over foreldre som har interessante yrker til bruk i undervisningen 

 Hvordan få mer penger inn til FAU og hva pengene skal brukes til 

10 Eventuelt 

Arbeidet i FAU i året som har gått ble diskutert. Det har vært lite engasjement blant mange av representantene, 

og lite diskusjon og forslag til saker på møtene. Til neste år bør en begynne nytt FAU med en runde på hva 

FAU er, hva som forventes av FAU og hva de ulike representantene ønsker å engasjere seg i. 

 


