
MØTEREFERAT FAU REVHEIM SKOLE       20.10.2021 

 

Til stede: Hege Hagland (rektor) og FAU representanter Jan Hugo Nilsen, Christina Hatleskog Carlsen, 

Trine Vestlie, Svein Morten Bjustveit, Kari Anne Kristensen, Ina Fossli, Inger Elise XX og Tone Indrelid 

(referent).  

 

Konstituering av FAU: utsatt til neste møte 

Åpning av skolen og orientering (rektor): 

Rektor vektlegger at skolen møter glade og positive elever som er glade over å være tilbake i normal 

skole etter fjorårets restriksjoner. Skolens fokus så langt har lagt på innskoling, trivsel, avklaring av 

elevrollen og, kanskje spesielt for 10. trinn, faglig fokus.  

Rektor nevner i tillegg: 

- skolen merker at flere elever har mistet 1,5 år sosial stimuli og sosial trening, og en noe 

forsinket modningsprosess har blitt observert i årets elevgruppe, sammen med økt 

usikkerhet, testing av grenser, og noe høyere grad av umodenhet enn til vanlig.  

- skolen tilstreber å skape gode soner for alle, både de som opplever uro og behov for 

aktivitet, og de som trenger ro. Økte ressurser har blitt satt inn på etablering av tilbud som 

treffer alle, som for eksempel brettspill i biblioteket, mobilfritt sosialt rom, planlagt 

volleyballturnering og sjakkturnering. Ettersom alle aktiviteter krevet voksent nærvær, vil 

planlegging og gjennomføring av nye tiltak ta litt tid. 

- skolen har merket seg en økning i negativ språkbruk, og jobber med dette. 

Nasjonale prøver er allerede gjennomført, med lesing, regning og engelsk for 8. trinn og regning og 

lesing for 9. trinn.  

8. trinn har i tillegg deltatt i en pilot for undersøkelse av leseferdigheter.  

Elevundersøkelsen om trivsel gjennomføres i uke 44, og Ung Data-undersøkelsen før jul. Rektor 

forventer en økning i mobbetallene. Revheim skoler er i tillegg valgt ut til å delta i PISA-

undersøkelsen med elever fra 9. trinn i år.  

Elevrådet:  

- ønsker strengere konsekvenser for negativ språkbruk på skolen i form av anmerkninger 

- ønsker at skoletiden tilbakeføres til ‘koronatid’ med kortere friminutt og tidligere slutt på 

skoledagen. (innvilges sannsynligvis ikke)  

- Ønsker Piffi i kantinen samt microbølgeovner som fungerer (innvilges) 

- Ønsker flere aktiviteter til utebruk (forsøker å innvilge) 

- Fokus på juleballet 

- Deltatt på samling om mangfoldsivaretagelse  

Redegjørelse, skolens økonomi og drift (innspill, SMB): 

- Bygningen har lekkasje i taket 

- Bygningen er ikke dimensjonert for den teknologibruken den har i dag 

- Planløsningen er dårlig tilpasset ‘moderne pedagogikk’ 



- Inneklima og luftkvalitet ble målt nylig og er innenfor angitte grenseverdier. Det samme 

gjelder radonnivå  

- Temperatur-regulering er en utfordring både sommer og vinter 

- Etter en sjekk i fjor fikk skolen pålegg om å skifte ut møbler ettersom disse ikke lengre møtte 

krav til hygiene. Frist satt til 3 år. 

- Diskusjon om hvorvidt FAU bør involvere seg i en eventuell flytting / nybygging av Revheim 

skole gjennom å påpeke skolens forfatning og behov for oppussing. 

- Diskusjon om mulighet for små praktiske endringer som for eksempel å insistere på klesskift 

og dusj etter kroppsøving. Rektor forteller at manglende dusjing spesielt er et økende 

problem, av ulike grunner.  

- Forslag om å loggføre avvik / problemer i daglig drift pga skolens forfatning.  

- Forespørsel: dele rapporter for luft, klima, radon i FAU 

- Action: rektor deler rapporter 

 

Eventuelt: 

- Forespørsel om mobilfri skole? (CHC) Rektor forteller at skolen benytter mobilhotell i timene, 

men at elevene har tilgang til mobiler i friminuttene. Skolen vil unngå å innføre forbud, men 

vektlegger heller positiv mobilbruk og digital opplæring/refleksjon/mobilbruk og mental 

helse. 

- Forespørsel om digitalisering av informasjon mellom skolen og både FAU og foreldre 

generelt, i form av elektronisk signering/kommunikasjon/bruk av Spond? (SMB):  

Action: rektor undersøker 

- Forespørsel om kort redegjørelse for IKT-faget? (CHC) 

Rektor forteller at IKT omhandler innsikt i teknologi, software, apps og bruk av disse, 

samfunnsperspektiv/holdninger/nettvett/kildekritikk.  

FAUs oppgaver: 

- Organisere vakter til juleballet 

- 9. trinn organiserer temakveld for foreldre. I utgangspunktet for 9. trinn, men kan åpnes for 

alle foreldre. Forslag til tema: Nettvett, mobbing, råd til tenåringsforeldre, sosiale 

medier/press på selvbilde. Foredraget legges som regel mellom jule- og vinterferien. 

- Sørge for at foreldre / klassekontakter gis mulighet for innspill i forkant av FAU-møter. 

- Utarbeide et årshjul.  

 

- Forespørsel: kan det utarbeides en instruks for FAU? Utsatt til neste møte. 

- Action: alle henvender seg til egen klasse for innspill til FAU årshjul 

 

 

Tone Indrelid 


