
 

 

REFERAT - FAU møte 22. februar 2022  
«Fredriksberg» Revheim Ungdomsskole 

 

Til stede: 

8A  Gudmund Brødholt  

8A  Wibecke Bauge 

8B Trine Vestlie  

8C Rune Endresen (vara 

9A Kari Anne Kristiansen  

10A  Dan G Søyland 

10B Irene Finstad 

10C  Tone Indrelid 

10D Inger Lise Dobbe 

Rektor  Hege Hagland 

 

Ikke til stede var representant fra: 

8D 

9B 

9C 

9D 

 

 

 

 

 

 

 

Skolerute Skoleåret 2022-2023 

Skoleruta for Revheim ungdomsskole samsvarer med forslaget fra Stavanger Kommune. 

 

Samarbeidsutvalget 

Rektor informerer om hvor viktig det er for skolen at det kommer på plass et 

samarbeidsutvalg. Det er mange og viktige saker som må følges opp i tiden fremover 

Saker i samarbeidsutvalget: 

• Ny Skole eller renovering/oppussing av skolen.  

• Ny læreplan fra høsten 2021. Det er ifølge rektor utfordrende og arbeidskrevende for 

både skolen og lærerne at ny læreplan ikke følges opp med nytt læreverk (fysiske 

lærebøker) 

• Oppgradert/nytt læreverk. Skolen ønsker bøker som utgangspunkt for 

undervisningen, og heller utforske/supplere med digital fagtekst. Revheim vil sende 

brev til kommunalt FAU og be om assistanse knyttet til søknad om ekstra midler til 

lærebøker etter ny læreplan. De mest kritiske fagene å få på plass et læreverk i, er i 

fagene: Samfunnsfag, KRLE og Engelsk. 

• I forbindelse med ettersyn fra «Tilsyn miljørettet helsevern» (skolenes 

bedriftshelsetjeneste) har skolen fått beskjed om å oppgradere møbler tilsvarende 1 

mnok. innen 3 år. 

 

Foreldre representanter samarbeidsutvalget: 

1. halvår 2022 – Dan G. Søyland (10B) 

2. halvår 2022 – Gudmund Brødholt (8A) 

 



 

 

Skolefoto 

«Lima Foto» hadde presentasjon av tilbud på skolefotografering. 

De kunne tilby: 

• Fritt valg av flere bilder. Pakkepris: 659,- som inkluderer 6 bilder portrett/klassebilder 

og Skolekatalog 

• Pakkeprisen inkluderer en digital pakke på (10-15 portrettbilder, 4-6 klassebilder, 

skolekatalogen og evt. søskenbilder) 

• Det er mulighet for søsken-fotografering for dem som har søsken ved skolen. 

• Digitale bilder kan lastes ned rett etter kjøp. (både farge og sort/hvit av alle bilder) 

• Fri porto, ingen gebyrer, samarbeid med Klarna (30 dg betalingsfrist) 

 

For å ha noe å sammenligne med var det ønske om å invitere de som har fotografert de siste 

årene til en presentasjon av deres produkter. Tone Indrelid tar kontakt med dem. 

 

Vårball – torsdag 17. mars 

Ballet arrangeres av elevrådet med hjelp av lærere, og hver klasse skal stille med en vakt. 

Det vil være mange lærere til stede 

Rektor sender ut e-post med informasjon. 

Ellers, så er politiet kontaktet og vil være til stede. Det vil også representanter fra 

uteseksjonen. 

 

Øvrig 

 

Luftmålinger.   

Stavanger Eiendom har foretatt luftmålinger på skolen, vinter 2021 og høst 2021. Med 

unntak av et av lærernes arbeidsrom ble luftmålingene funnet tilfredsstillende, og godkjent. 

 

Sosialt.  

Skolen har avsatt penger til mye sosialt gjennom våren. Større innkjøp av utstyr til aktiviteter 

på skolen, teater, ekskursjoner mm. 

 

Leirskole.  

Fornøyde elever etter leirskole i Sirdal.  En tilbakemelding var ønske om noe mer 

informasjon i forkant av avreise. 

 

Informasjon fra skolen. Rektor fikk skryt for god og hyppig informasjon fra skolen. 

 

Neste FAU-møter 

• 5. april kl. 18:00 

• 31. mai kl. 18:00 


