
 

REFERAT FRA FAU-MØTE 21. FEBRUAR 

1. Innspill fra Rektor 

2. Saker fra forrige møte 

3. Innspill fra foreldre 

4. Øvrig 

Til stede: 

Anne Hjelle    8C 

Irene Finstad   9D 

Mette Onarheim   10C 

Lise Røssevold    10B 

Jan Inge Engeseth    9C 

Kristin Haavik   9B 

Michel Myhre Nielsen  10D 

Line Klingsheim   8B 

Stein Johansen   8D 

Karianne N. Middelthon  8A 

 

 

INNSPILL FRA REKTOR 

Gave fra Sandnes Sparebank i 2018 

Brukt til ekstra utstyr for elevene i kantinen. Det gjenstår kr 30.000 som er planlagt å bruke til utstyr 

til aktivitetsrom. 

 

Finansieringen av spillprosjekt 

Både selve Gaming-rommet og drift er 100% finansiert utenfor skolens budsjett.  

• Spillpedagogstillingen (50%) er finansiert gjennom Erasmus+ programmet «Flip2g»  

• Gaming-maskiner er finansiert av Gjensidigestiftelsen gjennom et prosjekt med Stavanger 

Cheersport. Dette dekker 20 maskiner og diverse teknisk utstyr. 

• Møbler gitt i gave av IKM gruppen (overflødige kontormøbler fra IKM’s kontorer) 

 

Økonomi 

Budsjett for 2019 tildelt Revheim Ungdomsskole er på 22,8 mnok. Dette er en reduksjon på ca. 1 

mnok sammenlignet med tildelte midler for 2018. I 2018 var det i tillegg et merforbruk utover 

budsjett på 1,5 mnok. 

Reduksjonen i tildelt midler for 2019 er i hovedsak knyttet til nedgang i elev-antall fra 2018 til 2019, 

og avsluttede vedtak knyttet til elever som tidligere har medført tilleggs midler. 



Utfordrende elevtall i forhold til klassedeling neste år. Det kreves 26 elever i hver klasse for at de 

økonomiske midlene skal strekke til. 

Elev-status for 2019: 

• 8. trinn; 98 elever / 4 klasser  = 24,5 elever pr klasse 

• 9. trinn; 109 elever / 4 klasser  = 27,25 elever pr klasse 

• 10. trinn 91 elever / 4 klasser  = 22,75 elever pr klasse 

 

Vedtak fra driftsstyret 14. februar 

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

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

nivå og at en velger derfor å budsjetteres ut over tildelt ramme. Driftsstyre vurderer også å ta 

kontakt med andre driftsstyrer for å fronte en felles sak om den økonomiske situasjonen i 

Stavangerskolen, da særlig ungdomsskolene 

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

nødvendige grep for å bringe skolens budsjetter innen 103%» 

Dette betyr: 

• Skolen må redusere antall ansatte, både lærere og miljøarbeidere 

• Det må tas en kritisk gjennomgang av skolens drift 

• For å få dette til må skolen redusere timebehovet, ved ny gjennomgang av klassestrukturen 

(dvs færre klasser med flere elever. Ref oversikten over) 

• Arbeidet er i gang og mer informasjon kommer 

Skolens ledelse og FAU anser situasjonen som prekær, og begge parter vil jobbe videre med å få økte 

driftsmidler til skolen. 

 

SAKER FRA FORRIGE MØTE 

Skoleballet  

Skoleballet/Juleball ble avviklet før jul, og det virket som at elevene hadde det veldig gøy. Det gikk 

relativt rolig for seg. Politiet var til stede utenfor gjennom kvelden, mest for å ha en preventiv effekt. 

Etpar ungdom ble hadde drukket, foreldrene ble tilkalt og ungdommene hentet hjem.  

 

Trafikksikkerhet 

Det er sett en bedring i trafikkavviklingen i forbindelse med skolestart hver morgen. Flere slipper av 

ungdommen på bussholdeplassene før og etter skolen, i tillegg er det også flere som stopper ved 

dyrebutikken i Regimentveien.  

Det er ikke lov å kjøre inn på skolens område. Hverken i skoletiden, rett før skolestart eller etter 

skoleslutt. 

 



INNSPILL FRA FORELDRE 

Innspill og spørsmål fra foreldre ble tatt opp i FAU-møtet og skulle gjennomgås av lærer i etterkant. 

FAU ble lovet en tilbakemelding på disse punktene. 

Ukeplaner 

«Det virker som at det er ulik praksis om det blir lagt ut ukeplan til elevene. Ved manglende 

ukeplaner er det vanskelig for foreldre å følge opp/ stille spørsmål om skolen.  

• Er det felles regler/rutiner for dette?» 
 

Konferanser 

«Foreldre har inntrykk av at det ikke har vært, eller at det har vært utilstrekkelig kommunikasjonen 

mellom lærere i forkant av konferansetimer. Det mangler ofte konkret tilbakemelding i enkelte fag. I 

tillegg oppleves som rart at det heller ikke i etterkant er foretatt samtaler direkte med eleven om 

tiltak eleven kan gjøre for å forbedre karakter i de fagene de ikke har fått tilbakemelding fra.» 

• Er det mulig å få en skriftlig evaluering av eleven i hvert fag, i forkant av konferansetimene?   
 

«Konferansen er et av de få møtepunktene mellom skole, elev og foresatte, og siden avsatt tid er 

ganske kort ville dette gjort dette møtet mer konstruktiv. Man vil da kunne konsentrere seg om de 

fagene som oppleves som utfordrende for eleven, i tillegg til å kunne fokusere på det trivsel og det 

sosiale på skolen.  

Det burde også være sammenheng mellom tilbakemeldinger fra konferanser, tilbakemeldinger 

underveis og standpunktkarakter.» 

• Hva er praksis mht. begrunnelse/kommentar til standpunkt karakterer?  
 

 

Halvårsplan 

«Flere tilbakemeldinger fra foreldre og elever er knyttet til opphopninger av større prøver, 

innleveringer og presentasjoner. Da refereres det ikke til mindre gloseprøve ol., men større 

vurderinger hvor eleven skal vurderes i mye fakta-stoff som f.eks. KRLE, naturfag, samfunnsfag, 

matematikk osv. Det har vært tilfeller hvor elevene har 3 eller flere større vurderinger på en uke.  

Spesielt vises det til en periode før jul, hvor det ble spesielt hektisk i forkant av en hel uke avsatt til 

fokus på Psykisk helse.» 

• Har skolen en grense for antall vurderingssituasjoner i løpet av en uke? I så fall, hvem 
kontrollerer at dette overholdes? 

 

 

ØVRIG 

Temakveld for foreldre og barn på Revheim Ungdomsskole  



Det planlegges temakveld knyttet til rus og kriminalitet, og informasjon om utfordringer i 

nærområdet. Temakvelden avholdes i slutten av april. 

 

Driftsstyremøtet  

Driftsstyret avvikles og erstattes med SU Samarbeidsutvalg. Her er ikke FAU representert. 


