
  

 

 

 

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: Torsdag 14. februar kl 19.00 

Deltakere: Jon Ole Nome, leder, Jan Inge Engeseth FAU-leder (foresatt), , Elevrepresentant, Naret 

Nordbotn (annen ansatt), Eirik Jåtten (rektor)  

Forfall: Max Gouchan politisk representant, Dean Retallack (lærer), 

Saksnr.:  

00/19 
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Konstituering av driftsstyre 2019 og valg av leder 

Driftsstyret 2019 ble konstituert og Jon Ole Nome ble valgt som leder 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent 

02/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ligger publisert på skolens nettsiden, se 

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

Vedtak: Godkjennes via mail i etterkant da referatet ikke var blitt publisert  

03/19 Orienteringssaker. 

Nytt fra elevrådet 

Elevrådet har hatt et møte etter jul. De arbeider med å se på mulighetene for at det arrangeres et 

vårball for årets 10. trinn. Videre har de bidratt med innspill til skolesjef i forhold til den nye 

kvalitetsplanen for Stavangerskolen. De har også bidratt med innspill til politisk sak om mobilbruk i 

skolen. 

 

Nytt fra FAU 

FAU skal ha neste møte 21. feb. Siste møte ble juleballet organisert. Det var også en diskusjon rundt 

trafikksituasjonen. Det ble konkludert med at det skulle formuleres et brev som skulle sendes til 

foresatte ved skolen og som har blitt publisert på skolens hjemmeside 

 

Nytt fra skolen. 

Driftsstyre fikk omvisning i «fremtidens klasserom» som er i ferd med å bli etablert ved skolen. 

Rommet er utformet etter modell fra Frederiksbjerg skole i Århus der skolen var på personaltur i 

høst. Skolen er svært fornøyd med samarbeidet med Stavanger Eiendom og at vi har fått utformet 

Vedtak: Informasjonen tatt til orientering 

04/19 IKT satsing på Revheim 

Rektor informerte om etableringen av gamingrommet på skolen. Gjennom samarbeid med 

Stavanger Cheersport har vi sammen fått støtte i fra Gjensidige stiftelsen til etablering av et eget 

gamingrom. Dette rommet skal brukes av skolen på dagtid av skolen og av Stavanger Cheersport på 

kveldstid. Det ble også informert om at spillpedagog er på plass og at denne er finansiert gjennom 

Ersamus+ prosjektet Flip2g som Revheim er partner i 
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05/19 Budsjett 2019 

Rektor informerte om at skolen har fått budsjettvedlegget for 2019 og har brukt den siste uka til å 

disponere midlene. Totalt er skolen tildelt 22,2 millioner som er en nedgang siden 2018. Nedgangen 

kan til dels tilskrives nedgang i elevtall for H2019. Resultatet for 2018 er ikke ferdigstilt enda, men 

det kan se ut som at skolen vil ende opp på i underkant av 108%. Et flertall av ungdomsskolene i 

Stavanger har er i samme situasjon med et overforbruk på 103% eller mer. 

 

Skolen er tvunget til å ta grep i forhold til situasjonen. Utfordringen forverres ved at årets 10. trinn 

med 110 elever og 4 fulle klasser erstattes med et nytt 8. trinn med 98 elever og dermed 4 klasser 

som ikke er fulle. Dette er en utfordring fordi den økonomiske tildelning er i stor grad basert på 

stykkprisfinansiering og at det derfor er økonomisk utfordrende med få elever i klassen. 

 

Med bakgrunn i de tildelte midler er skolen tvunget til å gjøre justeringer i personalstaben. Dette kan 

i stor grad gjøres ved å ikke forlenge vikariater, men på miljøarbeidersiden kan det bli nødvending 

med en overtallighetsprosess. For å kunne gjøre disse reduksjonene er vi avhengige av å redusere 

timetallsbehovet ved skolen. Dette må gjøres ved klassesammenslåinger og en kritisk gjennomgang 

av ikke-lovpålagte aktiviteter. 

 

Under møtet ble det diskutert handlingsrommet og hvilke alternativer skolen har i forhold til 

økonomien. Det reageres på at skolen ved flere anledninger har fått justert budsjettet i negativ 

retning pga feil som ligger utenfor skolenes kontroll. Et eksempel på dette kan nevnes justeringen 

som skjedde i april i fjor, da det plutselig ble oppdaget at ungdomsskolene hadde fått en elevsatst 

som var 3% for høy. Slike endringer i et regnskapsår gjør det svært utfordrende å drive god 

økonomistyring og gir dårlig forutsigbarhet. 

 

Rektor presenterte to scenarier, et der det ikke tas strukturelle grep og et der det blir gjort justeringer 

for å redusere timebehovet. Konsekvensen av det første er at det budsjetteres med et overforbruk på 

ca 1,6 millioner, noe som utgjør ca 108%. Et slikt budsjett er ikke iht. kommunens 

budsjettreglement. I scenario 2 der det tas strukturelle grep, så ender en opp med et budsjett med et 

overforbruk på ca 600.000, noe som utgjør ca 102% og vil være iht til kommunens 

budsjettreglement. For å kunne gjennomføre budsjettet i scenario 2 må skolen tas strukturelle grep 

og gjennomføre endringer i klassestrukturen og gjøre ytterligere kutt i vikarbudsjett og på 

ledelsessiden. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret ved Revheim vedtar budsjett med et overforbruk på 108%. Driftsstyret er av den 

oppfatning at det tildelte budsjett er for trangt til at skolens drift kan opprettholdes på dagens nivå og 

at en velger derfor å budsjettere ut over tildelt ramme. Driftsstyre vurderer å ta kontakt med 

skolesjef og politisk ledelse i forhold til skolebudsjettene. Det vurderes også å ta kontakt med andre 

driftsstyrer for å fronte en felles sak om den økonomiske situasjonen til Stavangerskolen, da særlig 

ungdomsskolene 

 

Driftsstyret har allikevel forståelse for at rektor må følge kommunens budsjettreglement og gjøre 

nødvendige grep for å bringe skolens budsjetter innen 103%.  

06/19 Eventuelt 

Driftsstyre fikk informasjon om driftsstyreskoleringen som skal foregå i mars 
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