
Referat FAU-møte 

Dato: 1/10-2020  

Møtested: Fredriksbjerg Revheim skole 

Møteleder: Hege Hagland (vikar for rektor Eirik Jåtten) 

Tilstede:  

Magritt Fraser Wareng (8a), Rune Mæle (8b), Stig Vegard Larsen (8d) 

Jan Hugo Nilsen (9a), Marit Tjøstheim Skretting (9b), Mari S. Kolbenstvedt (9d) 

Arvid Halrynjo (10a), Anita Dale (10b), Kirsti M. W. Sandanger (10c), Else Kristin Svendsen (10d) 

Ikke tilstede: 

Ingebjørg B. Røynestad (8c), Siri Helvig (9c) 

 

1. Innkallingen godkjennes.  

 

2. Jan Hugo Nilsen blir valgt til leder av FAU 2020. 

Nestleder 

Neste møte ønskes på et tidligere tidspunkt. Fra kl.19.00-20.30. 

Sekretærrollen går på rundgang i FAU. 8a starter. Neste gang 8b. 

 

3. FAU konstitueres. 

 

4. Informasjon fra skolen: 

Revheim har i alle år prioritert stor variasjon i friminuttene. Pga COVID-19 har elevene en 

annerledes hverdag på skolen. Elevene er delt inn i 3 soner i friminuttene. Friminuttene er 

kortet ned. Noe som fungerer godt. Elevene har vanskelig med å holde avstand og man har 

ikke nok vakter. Klassene må holdes adskilt. 

De kan være i trinnsonen eller i klasserommet. Det spilles brettspill i lunsjen. 

8-klasse har skolegården. De er svært aktive. Travelt trinn i år. 

9-klasse har baksiden av skolen. 

10-klasse har fotballbanen. 

Man vil etter hvert forsøke å rullere på områdene.  

 

Dette året er det ikke mulighet å gjennomføre volleyballturnering. Årets juleball bør være 

klassevis. Man ønsker allikevel at man gjennomfører noe som skaper samhold. 

 

Ordensreglementet i Stavanger er ute på høring. Ikke avgjort enda angående mobilbruk. Det 

er vedtatt at mobilbruk skal inn i ordensreglementet. Revheim ønsker egentlig ikke dette. 

Skolen har innført IKT som fag og ønsker å bruke mobil som verktøy for opplæringsformål. 



Det brukes læringsbilder på mobil. Skolen ønsker å fremme rett bruk og komme i bedre 

posisjon for å lære nettvett. 

 

Det blir ingen nye lærebøker. Skolen har bevilget noe, men det er ikke nok til fulle nye sett 

eller nye verk i alle fag. Man har derfor gått til anskaffelse av en ny skanner. 

 

Revheim fikk best resultat i Stavanger på elevundersøkelsen i vår. De fikk også flest 

grunnskolepoeng i Stavanger. (Grunnskolepoeng er en samlet poengsum beregnet ut fra alle 

standpunkt-eksamenskarakterene på vitnemålet, og danner grunnlag for opptak til 

videregående skole.) 

 

Datasikkerhet og nettvett 

Stavanger kommune har hatt en gjennomgang av datasikkerheten etter at ulike brukere 

dukket opp. Skolen har ikke sms i bruk lengre. Tidligere temakvelder med foreldre har hatt 

tema nettvett. 

Nettvett er ferskvare. Dersom skolen opplever at elever tar bilder eller deler bilder tas dette 

svært alvorlig. Elever og foreldre blir innkalt til skolen. Norsk lov følges. Det føres logg over 

alle saker. 

 

FAU-møte er en uke før SU-møte (samarbeidsutvalget). 

 

5. Hva vil FAU-brainstorming om fokussaker 2020/2021? 

Det har vært vanlig med FAU-foredrag. Ofte 9.trinn som har vært arrangør. 

Forslag i år kan være å ha foredraget over ZOOM, Teams eller Skype med mulighet for dialog. 

Tidligere temaer har vært Livsmestring og Psykisk helse. 

Skolen har betalt for foredragsholder noen ganger. Andre ganger har man hatt kakesalg. 

Juleball utgår. Til vanlig ville FAU vært vakter. Hva med klasseball? Noe som skaper noe positivt. Kan 

det være mulig å samle et trinn? Evt. endring av smittevernsregler. Skulle det vært utsatt til 

våren? Sommerball? Se på andre løsninger. Høre med elevrådet. La de komme med innspill. 

6. Evt. 

-Forslag om at man skanner til Classroom i stedet for alle arkene med kopier. 

-Forslag til leirskole på Ådneram (Frikvartert) eller Evje (Troll aktiv). Det er en god måte å bygge et 

godt klassemiljø på. Gjerne i 8.klasse allerede. Alle reiser eller ingen. 

-Forslag til klassevis juleball/juleavslutning. Barna han ha med en rett hver, eller foreldre kan lage 

julemat på kjøkkenet (mat og helse) til skolen. Teambuilding for foreldre. Man ønsker å låne skolens 

lokaler.  


