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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 01/15 

SAK Konstituering, innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den 

representasjon som fremkommer av vedlagte liste. 

2. xxxx velges som leder for 2015, med xxxi som 

nestleder. 

3. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Reglement for driftsstyret ved skolene i Stavanger § 1-6: 

 
Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende møte i 
driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som skal være 
en av foreldrerepresentantene, og nestleder. 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene 

Mette Kvannli Espen Johnsen 2015-2016 

Representant for 
foreldrene 

Wenche Voll-Tungland   Espen Johnsen 2014-2015 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Torunn Solvang Ranghild Svege 2014-2015 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Lise Myrdal Aurdal Lena N. Nordberg 2015-2016 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2015-2016 

Politisk oppnevnt 
representant 

Kristin B. Veire  2012-2016 

Elevrepresentant Kristian Lillebakken, 7A Kamilla Hinna, 7A 2013-2014 

Elevrepresentant Thea Eide, 7B Frøydis Leidland 
Olufsen, 7c 

2013-2014 

Rektor Arne Kristian Espedal Sissel N. Bjerga -------- 

 

 

Videre møteplan Møteplan skoleåret 2014-2015: 

 
Mandag 13.04.2015 
Mandag 01.06.2015 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 02/15 

SAK Delegering 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret delegerer fullmakter til rektor i henhold til 

Reglement § 3-2. 

Driftsstyret holdes løpende orientert om den økonomiske 

situasjonen ved at Økonomirapport er fast sak på hvert 

møte 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2, vedtatt av Kommunalstyret for 

undervising og barnehage 29.10.2001, revidert av Kommunalstyret for oppvekst 26.09.2005. 

 

 

§ 3-2  Delegering 

Myndighet som delegeres til skolene, delegeres til styrene, som i hovedsak avgjør i hvilken 

utstrekning myndighet skal videredelegeres til rektor. Styret pålegges å videredelegere myndighet i 

konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak. 

Når det gjelder økonomifullmakter, pålegges styret, innenfor den til enhver tid gjeldene 

budsjettfullmakt, å videredelegere myndighet som sikrer den daglige driften av skolen. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 03/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 01.12.2014 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 01.12.2014 ble sendt ut per mail den 02.12.2014. Samtidig ble referatet lagt 

ut på skolens hjemmeside, under menyen Driftsstyret. 

 

 

.  
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 ake  1134/14 20.01.2015 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 01.12.2014 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, representant, lærerrepresentant,  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire, politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall:  

 

Sak nr.:  

Sak 45/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 24.11.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Før nyttår må FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye representanter 
med personlige vararepresentanter for perioden 2015-2016. 
 
Vedtak 
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Innkalling og saksliste godkjennes. 
FAU, undervisningspersonale og andre ansatte velger nye representanter før nyttår. 

Sak 46/14 Referat 
Referat fra møtet 13.10.2014 ble sendt ut per mail den 14.10.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 13.10.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 47/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

Elevråd 
Ballbinger 
Elevrådet ønsker nye ballbinger. De gamle og slitt. Rektor orienterte om at dette er tatt opp 
på flere vedlikeholds-befaringer og at nye ballbinger må ses i sammenheng med Prosjekt 
skolegård. Alternativet nå er at ballbingene fjernes. Løse planker, spiker med mer må 
refereres fortløpende. 
Kake-salg 
Elevrådet ønsker å organisere kakesalg til inntekt til klasser. Elevrådet må avklare hvordan 
salget eventuelt skal gjennomføres og hvilke formål salget skal gå til. Inntekter kan ikke gå 
til ordinær skoledrift, men kan for eksempel gå til klassetur på 7. trinn. Elevrådet må ha 
rektors godkjenning før eventuelt salg iverksettet enten det gjelder i eller utenom skoletid. 
Kunst-konkurranse 
Elevrådet har gjennomført kunst-konkurranse blant elevene. Årets tema var «kunst og 
idrett». Elevarbeider ble innlevert på skolen tidlig i november og har vært utstilt i vestilbylen 
og glassgangen fram til torsdag 27. november da vinnerne ble kåret. 1. plass gikk til 
Thomas , 6A, 2. plass til Ida, Rikke og Malin, 2D og 3. plass til Agnes og Jenny, 1B.   
 

FAU 
Valg av styret 
FAU har møte i dag og velger sannsynligvis nytt styre; sekretær, kasserer og leder. 
Budsjett og tilskudd 
FAU vil behandle søknader om tilskudd på møte i dag. 
Reflekskonkurransen 
Første runde av reflekskonkurransen gjennomføres nå. FAU kjenner ikke til stillingen. 
 

Personalet 
Personalseminaret 
Veldig positivt både faglig og sosialt. 
Budsjett 
Personalet er opptatt av og bekymret for skolens og kommunens økonomiske situasjon. 
Personalet er informert og, via tillitsvalgt, involvert i de prosesser med tanke på 
innsparingsmuligheter som foregår. 
 

Rektor 
Vold og seksuelle overgrep 

I samarbeid med Hinna Lions har lærerne, pluss noen representanter for SFO, fått kurs i vold og 
seksuelle overgrep mot barn. Kurset ble gjennomført to tirsdager, utvidet fellestid, i oktober og 
november. 
Marianne Haas, leder av Barnehuset Stavanger, og Trond Rekstad, Det er mitt valg, var 
foredragsholdere. Kurset var nyttig og svært meningsfullt. Skolen har juster noen av sine systemer for 
melding av mistanke og bekymring som følge av kurset. Som en del av kurset fikk lærerne materiell til 
bruk i klassene.  
Hinna Lions bekostet helte kurset for skolen. Takk.  
Foreldreundersøkelsen 2014, 3. og 6. trinn 

Den årlige foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn ble gjennomført i begynnelsen av november. 
Undersøkelsen var denne gang digital. Foreldrene fikk passord med ranselpost. Undersøkelsen ble 
grundig annonsert og dekket på skolens hjemmesider. Til tross for dette hadde kun 47% av de 
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inviterte svart ved tidsfristens utløp, mandag 17. november. Det ble derfor vedtatt å utvide fristen til 25. 
november. Alle foreldre på 3. og 6. trinn fikk påminning på SMS, samt at slik melding på hjemmesiden: 

Fristen for å svare på Foreldreundersøkelsen er utsatt. 
Under halvparten av foreldrene på 3. og 6. trinn hadde svart da fristen gikk ut mandag 
17. november, nærmere bestemt 76 av 161 inviterte. Jåtten skole kan ikke være 
bekjent av en så lav svarprosent. 
Fristen for å svare er nå utsatt til tirsdag 25. november. 
Mandag 17. november ble det sendt ut SMS-varsling, en påminning, til alle foreldre på 
3. og 6. trinn. Påminningen gjelder ikke de som allerede har svart. 
Les mer om Foreldreundersøkelsen HER. Logg inn for å gjennomføre 
Foreldreundersøkelsen HER. 
En stor takk til dere som allerede har svart på undersøkelsen. 

Dagen før fristen utløp hadde 55% svart og ny SMS og melding på hjemmesiden ble sendt ut. 
Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen 2014 blir gjennomført på 7. trinn i siste halvdel av november. Elevundersøkelsen 
er digital.  
Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for 
Elevundersøkelsen finner du i forskrift til opplæringsloven. Elevundersøkelsen har spørsmål om trivsel, 
støtte fra lærer, støtte hjemmefra, mestring, faglige utfordringer, vurdering for læring, læringskultur, 
fravær av mobbing, motivasjon, innsats og elevmedvirkning. 
Undersøkelsen blir brukt på skolen og drøftet i ulike sammenhenger, legges fram for driftsstyret og 
resultatene legges ut på skolens hjemmeside, under Våre resultater. På hjemmesiden ligger tidligere 
resultater fra Elevundersøkelsen, fra 2007. 
Lesekartlegging, 3. 4. og 7. trinn 

Carlsteen lesekartlegging gjennomføres på 3., 4. og 7. trinn i november. Dette er obligatoriske 
kartleggingsprøver i Stavanger. Resultatene legges inn i Vokal. Prøvene måler lesehastighet og 
forståelse. 
Jåtten skole er av den oppfatning at Carlsteen er udaterte og til dels dårlige prøver for å kontrollere 
leseferdigheter og leseforståelse. I Stavanger kommune har den enkelte skole anledning til å velge 
andre prøver, etter vedtak i Driftsstyret. Dersom vi finner bedre alternative prøver vil skolen legge fram 
egen sak til driftsstyret om dette. 
Vedlikeholds-befaring, uteområdet 

Den årlige vedlikeholds-befaringen på uteområdet er avlyst på grunn av kapasitetsproblem i Park og 
vei og erstattet med at skolen skal gi tilbakemelding på tilstanden på uteområdet og lekeplass. Rektor 
reagerer på dette og mener at dette er uheldig. Tilbakemelding er gitt innen tidsfristen, 24. november. 
Tilbakemelding av 20.11.2014 vedlegges til orientering.  
Refleks-vest aksjon 

Refleks-vest aksjonen startet mandag 10. november. I perioden fram til jul skal det, på tilfeldige dager, 
teller hvor mange elever som bruker refleks-vest. To elever på 7. trinn bistår med opptelling og 
registering. FAU stiller med premier til beste klasse på 1.-4. trinn og 5. -7. trinn. Ny runde planlegges 
etter nyttår, fram til vinterferien. 
Som tidligere år har refleksvest-aksjon gitt som resultat at svært mange elever bruker refleks-vest til/fra 
skolen. Per dato har flere klasser 100% oppslutning. Dette er imponerende.   
Ny hjemmeside 

Den nye hjemmesiden ble lanser 31. oktober. Rent teknisk gikk overgangen greit. For alle som til 
daglig legger ut stoff på hjemmesiden har også overgangen gått smidig og raskt. Den nye 
hjemmesiden byr på en del nye løsninger og muligheter. På et par områder har skolen bedt 
leverandøren, Nyweb, legge til rette for andre løsninger enn det som per i dag tilbys. Dette gjelder 
blant annet dynamiske menyer i høyremenyen (trinn og SFO) 
Tilbakemeldingene fra foreldrene er stort sett gode. Svært mange har tegnet nytt abonnement og 
besøkstallene har vært svært høye. Besøkstallet for november vil bli lagt fram i møte. 
Noen foreldre har etterlyst egne sider for klasser/SFO-baser og andre har ikke funnet den 
informasjonen de leter etter. På denne bakgrunn er endringer gjort og skolen har på ny etterlyst 
dynamiske menyer i høyremenyen. 
Adventsprogram og Omvendt julekalender 

Tiden fra 1. søndag i advent fram til jul er en travel tid, også i skolen. Det er laget et omfattende 
program på Jåtten skole. Programmet inneholder; samlinger i Dramasalen, skolegudstjeneste i Hinna 
kirke, grøt-fest, lysprosesjoner, tenning av julegranen i Hinna-park, nissefest og forestilling. Aktiviteter 
både i skolen og i SFO er inkludert i programmet. 
Klassene er oppfordret til å delta i Omvendt julekalender, Hei Verden. Dette er en aksjon der den 
tradisjonelle adventskalenderen erstattes med at en gir gaver istedenfor å få. Klassene er videre 
oppfordret til å samle flest mulig advents- og juleaktiviteter til uke 51. Dette for å ivareta 
undervisningen mest mulig.  
Kalender vil bli lagt ut på hjemmesiden i desember. 
Reguleringsplan inkl. disposisjonsplan Hinna Idrett 

Etter det rektor kjenner til vil forslag til reguleringsplan, plan 2531, bli sendt ut på høring i desember. 
Målsetting for reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av Jåtten skole på eiendommen sør 
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for skolen. Reguleringsplanen omfatter imidlertid hele området til Hinna idrettspark, Hinna skole og 
boligområdene innenfor grensene til Diagonalen, Boganesveien, Sara Bergsgate og Kitty 
Kiellandsgate. 
Forslaget til reguleringsplan vil også omfatte forslag til disposisjonsplan for Hinna idrettspark. I 
utarbeidelsen av denne disponeringsplanen har Park og vei vært i kontakt med rektor i to omganger. 
Rektor har kommet med innspill og innvendinger knyttet til trafikk/sykkelsti gjennom skolegården, 
parkering og reguleringsområdet som berører areal der P-bygg i dag står. Rektor har også kommet 
med innspill vedr. aktivitetsarealer i Hinna Idrettspark. Rektor kan legge fram  det foreløpige forslaget 
til Disposisjonsplan i møtet.  
Lus 

Jåtten skole deltok i uke 35 i den nasjonale kampanjen mot hodelus. Foreldrene ble bedt om å 
lusesjekke elevene i helgen og bekrefte gjennomført lusesjekk med svarslipp. Aksjonen ble 
gjennomført i samarbeid med Helsesøster og med henvisning til Folkehelseinstituttet. 
Til tross for dette har skolen jevnlig fått melding om hodelus hos elever. Meldingen har kommet fra 
flere trinn, fra 1. til 7. trinn. Skolen har hatt som hovedregel å sende ut brev til klassen/trinnet når 
hodelus er påvist. Meldingene har nå blitt så mange og kommet med såpass korte mellomrom at, etter 
råd fra Helsesøster, har skolen gått ut med generelt anmodning om ukentlig lusesjekk med kam av 
alle elever på skolen. Denne oppfordringen gikk ut i midten av november.  
 
 
Syke-fravær 

Samlet sykefravær på Jåtten skole (ansatte) har i perioden fra 1. januar til 1. oktober vært 3,8 prosent, 
langtidssykemeldinger og korttidsfravær innberegnet. Ingen fravær er oppgitt å være 
arbeidsmiljørelatert i denne perioden. HMS-gruppa drøfter fravær og nærvær på sine jevnlige møter. 
HMS-gruppa er tilfreds med fraværsprosenten som er relativt lav i forhold til sammenlignbare 
virksomheter. HMS-gruppa er likevel opptatt av å redusere fraværsprosenten ytterligere. 
Tilsyn-Revisjon 

Jåtten skole fikk, med en dags varsel, revisjon fra El-tilsynet i henhold til Internkontrollforskriften og lov 
om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  

Formålet med revisjoner var å vurdere om det systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeidet fungerte tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har 
betydning for brann, berøringsfare, risikovurdering og dokumentasjon. 

Skolen har mottatt Revisjonsrapport av 03.11.2014 med følgende hovedkonklusjon: 
Virksomheten har gode rutiner, og prosedyrer som ivaretar elsikkerhet, og det ble ikke gitt 
avvik eller anmerkninger ved revisjonen. 

Trafikksikkerhetsplanen 

Trafikksikkerhetsplanen har vært ute til offentlig ettersyn. Rektor har sendt følgende innspill innen 
fristen 07.11.2014. 

Jåtten skole er forundret over at  forslaget til Trafikksikkerhetsplan ikke har nevnt, eller 

foreslått, tiltak for å øke trafikksikkerheten i og ved Jåtten skole. 

Det vises i denne sammenheng til innspill fra Jåtten skole av 10.02.2014. (vedlegg) Dette 

innspillet er godkjent i Driftsstyret og støttes av FAU. 

Det bes med dette om at innspillet av 10.02.2014 hensynstas i det videre arbeidet og at 

trafikksikkerhet i og ved Jåtten skole nevnes spesifikt i den endelige 

Trafikksikkerhetsplanen. Kopi: FAU,  Egil Olsen  
Personalseminar 

Jåtten skole gjennomførte personalseminar i Amsterdam i perioden 12. til 15. november. På grunn av 
tidlig avreise onsdag 12. november måtte det gjøres timeplanmessige endring og tidlig SFO-stenging 
onsdag 12. november. 72 av skolens ansatte deltok.  
Torsdag 13 desember var faglig økt med «forelesing» av rektor og avdelingsledere. Skolens status og 
framtidige satsningsområder var tema. I denne sammenheng ble det tatt utgangspunkt i blant annet 
resultatene fra egenvurderingene i Ståstedsanalysen. Arbeidet ble videreført i gruppearbeid, grupper 
sammensatt på tvers av trinn og avdelinger, der SWOT-analyse og Ringstabekk-metoden ble nyttet 
for å finne styrker og svakheter, muligheter og farer. 
Personalseminaret inneholdt også kulturelle aktiviteter og sosiale aktiviteter; sykkelrebus i Amsterdam, 
båttur på kanalene og julebord. 
Foreløpige tilbakemelding fra personalet er svært positive og det faglige resultatet brukes videre i 
prosessen med utarbeidelse av handlingsplan og kvalitetssikring. 
Alle deltakerne betalte egenandel for turen, kr. 1000,-. I tillegg var det flere som utvidet turen til 
søndag, mot egenbetaling av alle merutgifter dette medførte. 
Kurs om opplæringslovens § 9A – elevenes skolemiljø 

Onsdag 3. desember arrangerer Stavanger kommune kurs for foreldre og skoleledere om 
opplæringslovens kapittel 9A. Hver skole har fått mulighet til å sende tre representanter. Fra Jåtten 
skole deltar Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant, Kristin Håvarstein, avdelingsleder/ledelsen,  
Skolelederkonferanse 
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Rektor og   deltar på nasjonal skolelederkonferanse i Stavanger 27. og 28. november. 
Konferanseutgifter dekkes av stipend fra Utdanningsforbundet. 
Elevtall, Jåtten skole 

Jåtten skole har per november følgende elevtall/klasser 
0. trinn * 68 3 
1. trinn  99 4 
2. trinn 94 4 
3. trinn 93 4 
4. trinn 74 3 
5. trinn 83 4 
6. trinn 68 3 
7. trinn 78 3 
SUM 589 25 

*Per november 2014 er det registret 68 elever født i 2009 (skolestart høsten 2015) med Jåtten skole 
som nærmeste skole og som ønsker Jåtten skole. Se også Sak 54/14. 

Kontormøbler 
Jåtten skole har fått en del stablestoler og kontorpulter fra Telenor. Telenor flytter ut 
av sine lokaler i Forusbeen og har stilt, blant annet hev/senk pilter til disposisjon. 
 
 
 
Tenning av juletreet, Hinna park. 
Hele Jåtten skole deltok da juletreet på festplassen, Hinna park, ble tent mandag 1. 
desember ca. kl. 08:40. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe sto for tenningen, mens 
skolen gikk rundt juletreet og sang julesanger. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

Sak 48/14 Økonomi, budsjett 2014 og HØP 2015-2017 
Rådmannen i Stavanger la fram budsjett for 2015, samt Handling og økonomiplan (HØP) 
for perioden 2015-2018 i slutten av oktober. Forslaget er nå til politisk behandling. Etter 
planen vil budsjett og HØP vedtas i Bystyret 15. desember. 
Uansett utfall vil budsjettet for 2015 få konsekvenser for Jåtten skole. Rektor la fram mulige 
innsparingstiltak.  
Driftsstyret er bekymret for den økonomiske situasjonen og konsekvensene av de tiltak 
som nevnes som mulige innsparingsmuligheter. Driftsstyret mener at lovpålagte oppgaver 
må vernes og er opptatt av at innsparingstiltak må være pedagogisk forsvarlig. 
Driftsstyret ønsker å vente til budsjett for 2015 er mer avklart før en drøfter konkrete tiltak. 
Driftsstyret er kjent med at dette innebærer at tiltak ikke kan innføres fra nyttår. Samtidig har 
rektor mandag til å gjennomføre innsparinger som ligger inn under rektors vanlige 
handlingsrom for drift. 
Dersom det foreligger konkrete tall før neste ordinære møte i driftsstyret er driftsstyret 
innforstått med at det kan kalles inn til ekstraordinært møte i januar. 
 
Vedtak 

1. Driftsstyret er bekrymret for den økonomiske situasjonen ved Jåtten skole. 
2. Driftsstyret ber rektor, i samarbeid med personalet,  arbeide videre med 

mulige innsparingstiltak. 
3. Forslag til innsparingstiltak legges fram for driftsstyret i neste møte, eventuelt 

innkalles det til ekstraordinært møte i januar. 
4. Rektor har mandat til å gjennomføre innsparingstiltak som ligger inn under 

rektors vanlige handlingsrom. 

Sak 49/14 Økonomirapport, oktober 2014 
I innkalling var økonomirapporten per 31. oktober vedlagt. Rapporten viser et 
merforbruk på kr. 212 006,-, tilsvarende 100,58 % av periodisert budsjett.  
Budsjettrapporten gir ikke et fullgodt bilde av den økonomiske situasjonen per 
utgangen av oktober. Flere store utgiftsposter er ikke ført. Det reelle merforbruket er 
høyere. 
Rektor forventer et merforbruk på opp 600 000 innen årets utgang, selv om skolen har 
innført en rekke økonomiske tiltak. Merforbruket er innenfor rammen av +/- 3 prosent. 
 
Vedtak 



 

 

9/54 

Sak nr.:  

Økonomirapport for tas til orientering 

Sak 50/14 Ståstedsanalysen, orienteringssak 
Stavanger kommune har besluttet at Ståstedsanalysen for grunnskolen nyttes i 
Stavanger, se også Sak 43/14. 
Skolen er i ferd med å gjennomføre Fase 3 etter at egenvurderingen i Fase 2 er 
avsluttet, i henhold til framdriftsplan. Resultatene fra egenvurderingen i Fase 2 var 
vedlagt innkalling. 

Skolen er nå i gang med å sammenstille resultatene fra gruppearbeid og individuelt arbeid. 
Drøftinger og refleksjon knyttet til egenvurderingen og rapporten fra fase 1 ender så opp i 
faste 3; utarbeide et utviklingsområde.    
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 

Sak 51/14 Kvalitetsmeldingen, Stavanger kommune, orienteringssak 
Direktøren i Oppvekst har bedt rektor legge fram Kvalitets- og utviklingsmeldingen for 
stavangerskolen til orientering for driftsstyret. Kvalitets- og utviklingsmeldingen er behandlet 
i Bystyret. Stavangerskolen 2014 – innhold, kvalitet og utfordringer finner dere på 
Stavanger kommune sine nettsider, klikk HER.   
 
Vedtak 

Kvalitesmeldingen for stavangerskolen 2014 tas til orientering  

Sak 52/14 Nasjonale prøver 2014 
Det er gjennomført Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. trinn høsten 2014. 
Resultatene fra Nasjonale prøver skal komme tilbake til skolen 9. desember. Resultatene 
vil da være oppgitt som et snitt, og snittet kan sammenlignes med Stavanger, Rogaland og 
nasjonalt.  
Vi vil også få tilgang til å hente ut resultatene fra elevene fra Jåtten skole, som nå går på 
Hinna ungdomsskole. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Nasjonale prøver legges ut på skolens hjemmeside når de foreligger og 
legges fram for driftsstyret som orienteringssak på neste møte. 

Sak 53/14 Kapasitet på Jåtten skole 
Det vises til Sak 58/13; Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune – kapasitet på 
Jåtten skole. Forskriftene innebærer blant annet at den enkelte skole skal fastsette 
kapasitet på det enkelte trinn. Når kapasiteten er fastsatt skal skolene avsette et visst antall 
elevplasser til tilflytting.  
 
Vedtak 
Kapasiteten og ledig plasser til «Fritt skolevalg» fastsettes som tabellen i saksframlegget 
tilsier.  

Sak 54/14 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 

 
 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
 

  

http://www.stavanger.kommune.no/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Fagstab%20skole/Kvalitetsmelding2014_webversjon.pdf
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 04/15 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
FAU 
Personalet 
 

Rektor 
Hinna Lions 
Jåtten skole har mottatt pengegave på kr. 7500 fra Hinna Lions. Det er søkt om midler til 
Trivselsprogrammet, utstyr til friminutts aktiviteter. Mottatte penger er gått til det formålet. Takkebrev er 
sendt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU gjennomførte skolen reflekskonkurranse i perioden fra begynnelsen av november til 
jul. Ny konkurranse startet opp etter juleferien og går fram til vinterferien. 
Bruk av refleks-vest telles i klassene, og den klassen på 1.-4. trinn og 5. -7. trinn som har høyest bruk av 
refleks-vest vinner konkurransen. I høst vant klasse 4b og 6c. Premien er kinobilletter for hele klassen, 
finansiert av FAU. 
Konkurransen har stort oppslutning. Så mange som 96,6 prosent av skolens elever brukte refleks-vest på 
vei til skolen i høst. Dette er unikt og imponerende. 
Medarbeiderundersøkelse 
Stavanger kommune gjennomfører Medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte Undersøkelsen 
gjennomføres i perioden 28. januar til 13. februar. Alle ansatte på Jåtten skole med mer enn 30 prosent 
stilling bes besvare undersøkelsen, som foregår digitalt. 
Matte-uka 
Jåtten skole har de siste årene arrangert tema-uke i matematikk i uke 11. Denne temauken er i år flyttet til 
uke 24. Det er inngått et samarbeid med Oppvekst og rådgiver for næringslivskontakt i denne sammenheng. 
Rådgiveren vil hjelpe skolen med å gjennomføre matte-uka i samarbeid med lokalt næringsliv. Matte-uka vil 
framstå i ny drakt.  
Assisterende rektor. 
Sissel Bjerga har over lang tid vært assisterende rektor. Etter eget ønske HAR Sissel ikke lenger denne 
funksjonen. Camilla Tanem-Hanevik overtar som assisterende rektor fra 01.01.2015. 
Utviklingspermisjon, rektor 
Rektor er innvilget utviklingspermisjon. Dette er en permisjon virksomhetsledere i Stavanger kan søke og få 
etter et visst antall år som virksomhetsleder i kommunen. Omfanget av permisjonen er fire måneder og 
skolen tilføres midler for å finansiere permisjonen. Rektor ser for seg å avvikle permisjonen i perioden 1. 
september og ut kalenderåret 2015. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 05/15 

SAK Regnskap 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. 

Regnskap 2014 tas opp som sak på neste møte. 

Vedlegg: 

 

 

Regnskap for 2014 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som foreligger er 

dermed foreløpige. 

 

Per 20.01.2014 viser økonomirapporteringen et merforbruk på kr. 646 547, tilsvarende 101,44 

prosent av årsbudsjett, til sammen 45 013 000,- 

 

Økonomirapporten per 20.01.2015 viser det foreløpige resultatet før overføringer av øremerka 

midler. Det er søkt om overføring av til sammen 135 954,-. Dette er midler knyttet til gave fra Aker 

til matterommet, melkepenger betalt av foreldre og gavekasse tilhørende personalet. Overføringer 

av midler vil svekke årsresultatet. 

 

Merforbruk vil bli overført 2015, under forutsetning av formannskapets godkjenning,  etter at 

kommunens regnskap er endelig godkjent. Dette skjer først i april/mai. 

 

Regnskap 2014 tas opp som sak på neste møte.. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 06/15 

SAK Økonomirapport, januar 2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken utsettes til neste møte Vedlegg: 

 

 

Under forutsetning av at budsjett 2015 er lagt inn i økonomisystemet vil rektor kunne 

legge fram foreløpige tall for januar i møtet. Alternativt utsettes saken. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 07/15 

SAK Budsjett 2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Budsjett for 2015 vil ventelig foreligge i slutten av januar 2015.  

 

Dersom budsjettet foreligger innen møtedato vil rektor kunne gi en foreløpig orientering. Det 

vil imidlertid ikke være mulig å legge fram noe detaljert budsjett for Jåtten skole.  

 

Alternativt utsettes saken. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 08/15 

SAK Foreldreundersøkelsen, SFO 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra 

Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 

Vedlegg: 

 

 

Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 ble gjennomført i november 2014. Undersøkelsen ble 

gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 

 

Sammenlignet med gjennomsnitt i Stavanger kommune ser resultatene for Jåtten skole slik 

ut: 

 

 

 
 

Resultatene er gjennomgående svært gode, noe som viser at foresatte er godt tilfreds med 

det tilbudet SFO gir. Resultatene samlet sett er blant de bedre i Stavanger kommune, dog 

noe svakere enn i fjor. 

 

Personalet i SFO fortjener takk og ros for det tilbudet som gis. 

 

Rektor har drøftet resultatene med SFO-leder og SFO-leder har tatt resultatene med til 

personalet på SFO. Resultatene er også offentliggjort på skolens hjemmesider. 

 

Personalet i SFO jobber videre med resultatene, da særlig med vekt på Samarbeid med hjem 

og Fysisk miljø. Utover det er det viktig å opprettholde aktivitet og kvalitet på SFO-tilbudet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 09/15 

SAK Foreldreundersøkelsen 2014, 3. og 6. trinn 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. 

trinn tas til orientering. 

Vedlegg: 

Resultater, Jåtten skole, 

sendes som egen fil. 

 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2013. Alle foreldre med barn på 3. og 6. trinn ble 
invitert til å delta i undersøkelsen som i år var digital. Foreldrene fikk passord med ranselpost.  
 
Undersøkelsen ble grundig annonsert og dekket på skolens hjemmesider. Til tross for dette 
hadde kun 47% av de inviterte svart ved tidsfristens utløp, mandag 17. november. Det ble derfor 
vedtatt å utvide fristen til 25. november. Alle foreldre på 3. og 6. trinn fikk påminning på SMS 
 
Da endelig frist gikk ut hadde 95 har svart. Dette utgjør 58 prosent. 

 
Analysen av resultatene er i gang. Resultatene er drøftet med lærere på trinnet. 
 
Vi merker oss at noen foreldre oppgir at de ikke får veiledning med tanke på oppfølging av 
skolearbeid og lekser. Samtidig oppgir foreldre i svært høy grad at de følger opp lekser og 
skolearbeid. 
 
Stavanger kommune er i oppstarten med et nytt analyseredskap som blant annet omfatter 
Foreldreundersøkelsen; PULS. Analyseredskapet omfatter i tillegg Elevundersøkelsen, 
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Det videre arbeidet med å trekke konklusjoner av 
årets Foreldreundersøkelse vil foregå i PULS. 
 
Resultatene skal legges ut på skolens hjemmeside, men det vurderes i hvilket format dette 
skal gjøres. 
  
Vedlagt tallresultater samlet for 3. og 6. trinn: 
 
  

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 

Jåtten skole (Høst 

2014) 
Høst 2014  16.01.2015 

 

Bakgrunn 

 

 
1. 

trinn 

2. 

trinn 

3. 

trinn 

4. 

trinn 

5. 

trinn 

6. 

trinn 

7. 

trinn 

8. 

trinn 

9. 

trinn 

10. 

trinn 
Vg1 

Årstrinn: 0 0 58 0 1 36 0 0 0 0 0 

Trivsel 
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Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Barnet mitt trives på 

skolen 
78 12 1 3 0 0 4,8 

Barnet mitt har 

medelever å være 

sammen med i 

friminuttene 

82 9 3 1 0 0 4,8 

 

Motivasjon 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Barnet mitt er 

interessert i å lære på 

skolen 

84 10 0 1 0 0 4,9 

Barnet mitt liker 

skolearbeidet 
60 31 3 0 1 0 4,6 

Barnet mitt gleder seg 

til å gå på skolen 
65 23 5 2 0 0 4,6 

Barnet mitt fortsetter å 

jobbe selv om det som 

skal læres, er vanskelig 

54 31 4 4 2 0 4,4 

 

 
Helt 

enig 

Litt 

enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt 

uenig 

Helt 

uenig 

Vet 

ikke 

Ikke 

aktuelt 
Snitt 

Barnet mitt 

bruker 

tilstrekkelig tid 

på 

hjemmeleksene 

68 23 2 2 0 0 0 4,7 

 

Hjem - Skole 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg viser interesse for det 

barnet mitt gjør på skolen 
89 5 0 0 0 4,9 
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Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 

Ikke 

aktuelt 
Snitt 

Barnet mitt får hjelp 

til leksene hjemme 
88 5 1 0 0 1 4,9 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Snitt 

Jeg oppmuntrer barnet mitt i 

skolearbeidet 
93 2 0 0 0 5 

Jeg forventer at barnet mitt 

gjør sitt beste på skolen 
91 4 0 0 0 5 

Jeg synes det er viktig at barnet 

mitt gjør det godt på skolen 
82 11 0 1 0 4,9 

Jeg får veiledning av skolen om 

hvordan jeg kan hjelpe barnet 

mitt med skolearbeidet 

37 37 12 4 3 4,1 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 

Ikke 

aktuelt 
Snitt 

Jeg får veiledning av 

skolen om hvordan 

jeg bør følge opp 

lekser i de ulike 

fagene 

29 36 16 9 5 0 3,8 

 

Støtte fra lærerne 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Jeg har inntrykk av at 

lærerne bryr seg om 

barnet mitt 

83 8 1 1 1 0 4,8 

Jeg har inntrykk av at 

lærerne har positive 

forventninger til mitt 

barns læring og 

utvikling 

80 13 1 1 0 0 4,8 
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Jeg har inntrykk av at 

lærerne behandler 

barnet mitt med 

respekt 

86 7 1 0 0 1 4,9 

Jeg har inntrykk av at 

barnet mitt spør 

læreren om hjelp hvis 

det er noe han/hun 

ikke får til 

69 21 3 1 0 1 4,7 

Jeg har inntrykk av at 

lærerne hjelper barnet 

mitt slik at han/hun 

forstår det som skal 

læres 

77 13 1 1 1 1 4,8 

 

Arbeidsforhold og læring 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Jeg har inntrykk av at 

det er god arbeidsro i 

timene 

42 25 16 7 0 5 4,1 

Jeg har inntrykk av at i 

klassen til barnet mitt 

synes de det er viktig å 

jobbe godt med 

skolearbeidet 

52 24 8 3 1 6 4,4 

Jeg har inntrykk av at i 

klassen til barnet mitt 

vet elevene at det er 

greit å gjøre feil, fordi 

de kan lære av det 

42 20 17 4 1 11 4,2 

Jeg har inntrykk av at 

barnet mitt får nok 

faglige utfordringer på 

skolen 

54 29 3 5 3 1 4,3 

Jeg har inntrykk av at 

barnet mitt får 

oppgaver på skolen 

som han/hun klarer å 

løse på egen hånd 

66 25 2 1 1 0 4,6 

Jeg har inntrykk av at 

lærerne gjennomgår 

og forklarer nytt stoff, 

73 16 1 2 2 1 4,7 
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slik at barnet mitt 

forstår innholdet 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt 

uenig 

Helt 

uenig 
Vet ikke 

Ikke 

aktuelt 
Snitt 

Barnet mitt 

får lekser 

som 

han/hun 

greier å 

gjøre på 

egen hånd 

51 32 6 5 1 0 0 4,3 

Jeg har 

inntrykk av 

at lærerne 

sjekker at 

leksene er 

gjort. 

71 16 2 2 1 2 0 4,7 

 

Mobbing på skolen 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Skolen håndterer 

mobbing av elever på 

en god måte 

37 26 12 2 2 16 4,2 

 

Informasjon fra skolen 

 

 Aldri 

Én gang 

per 

skoleår 

To 

ganger 

per 

skoleår 

Tre 

ganger 

per 

skoleår 

Flere enn 

to ganger 

per 

skoleår 

Vet ikke Snitt 

Jeg får invitasjon til 

foreldremøter 
1 10 71 5 7 1 3,1 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 
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Jeg er fornøyd med 

innholdet på 

foreldremøtene 

55 24 6 9 1 0 4,3 

Jeg er fornøyd med 

skolens informasjon om 

den faglige utviklingen til 

barnet mitt 

60 27 3 2 3 0 4,5 

Jeg er fornøyd med 

skolens informasjon om 

den sosiale utviklingen til 

barnet mitt 

58 28 6 1 2 0 4,5 

Jeg finner den 

informasjonen jeg 

trenger på skolens 

hjemmeside eller på 

skolens digitale 

læringsplattform 

64 25 5 1 0 0 4,6 

 

Dialog og medvirkning 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt 

uenig 

Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Kommunikasjonen 

mellom hjem og skole er 

god. 

66 23 2 2 1 0 4,6 

Lærerne viser interesse 

for mine synspunkter om 

mitt barns læring og 

utvikling 

64 19 8 1 0 3 4,6 

Lærerne følger opp mine 

synspunkter om mitt 

barns læring og utvikling 

59 14 11 4 1 5 4,4 

Jeg blir tatt imot på en 

god måte når jeg 

kontakter skolen 

75 13 4 0 2 1 4,7 

Jeg kan raskt få til et 

møte med 

kontaktlæreren hvis jeg 

har behov for det 

66 3 1 0 1 23 4,9 

Jeg kan raskt få til et 

møte med skolens ledelse 

hvis jeg har behov for det 

34 6 12 0 1 41 4,4 
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Kjennskap og forventninger 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Skolen har gjort meg 

kjent med mine 

rettigheter og plikter 

som forelder ut fra 

lovverket for skolen 

47 18 17 5 2 4 4,2 

Skolen har gjort meg 

kjent med hva tilpasset 

opplæring vil si for 

barnet mitt 

32 20 18 5 5 12 3,9 

Skolen har gjort meg 

kjent med hvordan jeg 

kan fremme klager, og 

forklart saksgangen i 

klagesaker 

13 19 27 7 10 17 3,2 

Jeg er kjent med hvilke 

forventninger skolen 

har til meg når det 

gjelder samarbeid med 

skolen 

72 17 2 0 1 0 4,7 

Som forelder kan jeg gi 

tilbakemelding til 

lærerne og skolen uten 

frykt for at det skal gå 

ut over mitt barn 

73 9 4 1 2 5 4,7 

 

Utviklingssamtalene 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt 

uenig 

Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Jeg er informert om hva 

som kan tas opp på 

utviklingssamtalene om 

barnet mitt 

77 11 2 0 2 1 4,8 

Utviklingssamtalene har 

preg av samtale mellom 

kontaktlæreren og meg 

som forelder 

58 14 6 7 8 1 4,2 
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Jeg og barnet mitt blir 

enige med kontaktlæreren 

om hvordan barnet mitt 

skal følges opp, når det 

gjelder læring og utvikling 

74 10 1 4 2 3 4,6 

Lærerne følger opp 

avtaler og beslutninger fra 

utviklingssamtalene 

69 11 7 2 2 3 4,6 

Jeg følger opp avtaler og 

beslutninger fra 

utviklingssamtalene 

78 13 2 0 0 1 4,8 

Jeg ønsker flere eller 

lengre utviklingssamtaler 

med kontaktlæreren 

26 19 17 13 18 1 3,2 

Jeg har problemer med å 

møte på 

utviklingssamtaler på 

dagtid 

18 29 9 12 25 0 3 

 

Læring og utvikling 

 

 
Helt 

enig 
Litt enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Litt uenig 
Helt 

uenig 
Vet ikke Snitt 

Barnet mitt får 

opplæring i tråd med 

egne evner og 

forutsetninger i alle fag 

43 36 3 8 3 2 4,2 

Barnet mitt viser en 

positiv faglig utvikling 

på skolen 

74 18 1 1 1 0 4,7 

Hvis skolen oppdager 

at barnet mitt har svak 

faglig utvikling, får 

barnet mitt raskt ekstra 

støtte for å komme 

videre 

22 9 22 5 3 33 3,7 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 10/15 

SAK Elevundersøkelsen 2014/2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Elevundersøkelsen 2014/2015 tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Elevundersøkelsen ble gjennomført i blant elever på 7. trinn i november/desember 2014. 
 
94 prosent av 80 elever har fullført og gjennomført undersøkelsen 

Analysen av resultatene er i gang. Resultatene er drøftet med lærere på trinnet. 
 
Vi merker oss at elevene oppgir høy grad av trivsel og lite mobbing. I den grad det oppstår 
negative hendelser skjer dette ute i friminutt, ikke i timer eller voksenstyrte aktiviteter. 
 
Det er svært positivt at elevene i stor grad oppgir at de får vurdering og framovermelding fra 
lærerne. Videre gir elevene i større grad enn tidligere inntrykk av oppfølging og støtte 
hjemmefra. 
 
Stavanger kommune er i oppstarten med et nytt analyseredskap som blant annet omfatter 
Elevundersøkelsen; PULS. Analyseredskapet omfatter i tillegg Foreldreundersøkelsen, 
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Det videre arbeidet med å trekke konklusjoner av 
årets Elevundersøkelse vil foregå i PULS. 
 
Resultatene skal legges ut på skolens hjemmeside, men det vurderes i hvilket format dette 
skal gjøres. 
 
Vedlagt tallresultater fra Elevundersøkelsen 2014. 
 

 

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 

Jåtten skole (Høst 

2014) 
Høst 2014  16.01.2015 

 

 

Elevundersøkelsen 

Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. 

 

Trivsel 

 

 
Trives svært 

godt 
Trives godt Trives litt 

Trives ikke 

noe særlig 

Trives ikke i 

det hele tatt 
Snitt 

Trives du på 

skolen? 
42 26 - - 0 4,4 
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 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Har du noen 

medelever å 

være 

sammen med 

i 

friminuttene? 

61 - - 0 0 4,8 

 

Motivasjon 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Er du 

interessert i å 

lære på 

skolen? 

57 16 - - 0 4,7 

 

 Svært godt Godt Nokså godt 
Ikke særlig 

godt 

Ikke i det 

hele tatt 
Snitt 

Hvor godt 

liker du 

skolearbeidet? 

15 50 - - 0 4,1 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg gleder 

meg til å gå 

på skolen 

30 33 - - 0 4,2 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Prioriterer du 

å bruke tid på 

skolearbeidet 

(både arbeid i 

timene og 

lekser)? 

53 18 - - - 4,6 
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 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Snitt 

Når jeg 

arbeider med 

skolefag, 

fortsetter jeg 

å jobbe selv 

om det jeg 

skal lære er 

vanskelig. 

46 24 5 0 0 4,5 

 

Hjem - skole 

 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri Snitt 

Hjemme 

viser de 

interesse for 

det jeg gjør 

på skolen 

55 15 - - 0 4,7 

 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Jeg får god 

hjelp til 

leksene mine 

hjemme 

51 16 - - 0 4,6 

Hjemme 

oppmuntrer 

de voksne 

meg i 

skolearbeidet 

56 13 - - 0 4,6 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

Hjemme 

forventer de  

at jeg gjør så 

godt jeg kan 

på skolen 

71 - - 0 0 4,9 

 

Støtte fra lærerne 
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 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Snitt 

Opplever du  at 

lærerne dine 

bryr seg om 

deg? 

30 40 5 0 0 4,3 

Opplever du at 

lærerne dine 

har tro på at du 

kan gjøre det 

bra på skolen? 

44 28 3 0 0 4,5 

Opplever  du at 

lærerne 

behandler deg 

med respekt? 

37 34 4 0 0 4,4 

Når jeg har 

problemer med 

å forstå 

arbeidsoppgaver 

på skolen, får 

jeg god hjelp av 

lærerne 

46 29 0 0 0 4,6 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

Jeg ber 

læreren om 

hjelp hvis det 

er noe jeg 

ikke får til 

58 12 - - 0 4,7 

Lærerne 

hjelper meg 

slik at jeg 

forstår det 

jeg skal lære 

40 - - 0 0 4,5 

 

Arbeidsforhold og læring 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 
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Det er god 

arbeidsro i 

timene. 

- 42 16 8 - 3,6 

I klassen min 

synes vi det 

er viktig å 

jobbe godt 

med 

skolearbeidet 

34 31 8 - - 4,3 

Mine lærere 

synes det er 

greit at vi 

elever gjør feil 

fordi vi  kan 

lære av det. 

54 18 - - - 4,6 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Får du nok 

utfordringer 

på skolen? 

29 32 11 3 0 4,2 

 

 

I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i 

noen fag 

Har ikke 

lekser 
Snitt 

Får du 

lekser som 

du greier å 

gjøre på  

egen 

hånd? 

48 23 - - 0 0 4,6 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri Snitt 

Tenk på når du 

får 

arbeidsoppgaver 

på skolen som 

du skal gjøre på 

egen hånd. 

Hvor ofte klarer 

du oppgavene 

alene? 

23 48 4 0 0 4,3 
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Tenk på når 

læreren går 

gjennom og 

forklarer nytt 

stoff på skolen. 

Hvor ofte forstår 

du det som 

læreren 

gjennomgår og 

forklarer? 

- 55 - 0 0 4,2 

 

Vurdering og læring 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Forklarer 

lærerne hva 

som er 

målene i de 

ulike fagene 

slik at du 

forstår dem? 

31 38 - - 0 4,3 

Forklarer 

læreren godt 

nok hva det 

legges vekt 

på når 

skolearbeidet 

ditt vurderes. 

34 30 - - 0 4,3 

Forteller 

lærerne deg 

hva som er 

bra med 

arbeidet du 

gjør? 

40 20 - - 0 4,4 

Snakker  

lærerne med 

deg om hva 

du bør gjøre 

for å  bli 

bedre i 

fagene? 

30 31 8 4 0 4,2 

 



 

 

28/54 

 

Flere 

ganger i 

uken 

1 gang i 

uken 

1-3 ganger i 

måneden 

2-4 ganger i 

halvåret 
Sjeldnere Snitt 

Hvor ofte får du 

tilbakemeldinger 

fra lærerne som 

du kan bruke til 

å bli bedre i 

fagene? 

21 28 17 - - 3,8 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Får du være 

med og 

foreslå hva 

det skal 

legges vekt 

på når 

arbeidet ditt 

skal 

vurderes? 

13 27 17 11 6 3,4 

Får du være 

med og 

vurdere 

skolearbeidet 

ditt? 

15 27 20 7 5 3,5 

Jeg får hjelp 

av lærerne til 

å tenke 

gjennom 

hvordan jeg 

utvikler meg i 

faget 

33 26 8 6 0 4,2 

 

Medvirkning 

 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 
Snitt 

Legger 

lærerne til 

rette for at 

dere elever 

kan delta i 

elevrådsarbeid 

og annet 

43 18 9 3 0 4,4 
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arbeid som 

tillitsvalgt? 

 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri Snitt 

Hører skolen 

på elevenes 

forslag? 

13 35 21 - - 3,8 

 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri Snitt 

Er dere elever 

med på å lage 

regler for 

hvordan dere 

skal ha det i 

klassen/gruppa? 

35 25 11 - - 4,3 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Er dere 

elever med 

på å foreslå 

hvordan 

dere skal 

arbeide med 

fagene? 

13 18 20 18 4 3,2 

 

Regler på skolen 

 

 Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Snitt 

Vet du hvilke 

regler som 

gjelder for 

hvordan dere 

skal ha det 

på skolen? 

65 10 0 0 0 4,9 

De voksne 

sørger for at 

vi følger 

reglene for 

47 25 - - 0 4,6 
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hvordan vi 

skal ha det 

på skolen 

De voksne 

på denne 

skolen 

reagerer på 

samme måte 

hvis elevene 

bryter 

reglene. 

22 28 20 5 0 3,9 

 

 

Trygt miljø 

 

 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Snitt 

De voksne på 

skolen synes det 

er viktig at vi 

elever er greie 

med hverandre. 

65 - - 0 0 4,9 

Reagerer de 

voksne på skolen 

når noen sier 

eller gjør noe 

ubehagelig/ekkelt 

mot en elev? 

42 23 - - 0 4,4 

 

 Helt enig Litt enig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt uenig Helt uenig Snitt 

I min klasse 

gjør vi ikke 

narr av 

hverandre 

hvis noen 

gjør feil. 

33 21 7 4 10 3,8 

Hvis det er 

noe som 

plager meg, 

så kan jeg 

snakke med 

noen i 

klassen min 

50 18 4 - - 4,5 
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Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 

fornøyd 
Litt fornøyd 

Ikke særlig 

fornøyd  
Snitt 

Er du fornøyd med 

skolehelsetjenesten 

på skolen? 

30 23 - 10 - 3,9 

 

Trygt miljø (2) 

 

 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Snitt 

Finnes det 

lærere eller 

andre 

voksne på 

skolen som 

du kan prate 

med hvis du 

har behov 

for det? 

13 28 29 - - 3,7 

 

 Ja Nei 

Har ikke hatt 

behov for 

kontakt 

Snitt 

Har du hatt kontakt med noen 

voksne på skolen for å få hjelp 

med vanskelige ting i livet ditt 

(både problemer på og utenfor 

skolen)? 

20 13 41 2,3 

 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 
Snitt 

Var dette til 

hjelp for 

deg? 

8 9 - - 0 4,2 

 

Trygt miljø (3.1) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 
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Noen gjorde 

narr av eller 

ertet meg, 

slik at jeg ble 

lei meg 

30 35 5 - - 4,2 

 

 
Noen elever 

i klassen 

Andre elever 

på skolen 

Noen som 

ikke gikk på 

skolen 

Noen voksne 

på skolen 
Andre Vet ikke 

Hvem gjorde 

det? 
- 0 - 0 0 0 

 
I 

klasserommet 

På 

gangen 
På do 

I 

garderobene/ 

dusjen 

Ute 

På 

Internett/ 

mobilen 

Andre 

steder 

Hvor 

skjedde/skjer 

det? 

- - 0 0 8 0 - 

 

 

Nei, ingen 

voksne på 

skolen vet hva 

som har 

skjedd med 

meg 

Nei, skolen har 

ikke gjort noe 

som hjelper 

meg 

Er litt usikker 
Ja, de gjorde 

litt 

Ja, de gjorde 

mye 

Gjorde skolen 

noe som hjalp 

deg? 

3 - 0 4 - 

 

Trygt miljø (3.2) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Jeg ble holdt 

utenfor 
39 25 3 0 6 4,2 

 

 
I 

klasserommet 

På 

gangen 
På do 

I 

garderobene/ 

dusjen 

Ute 

På 

Internett/ 

mobilen 

Andre 

steder 
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Hvor 

skjedde/skjer 

det? 

0 0 0 0 9 0 0 

 

 

Nei, ingen 

voksne på 

skolen vet hva 

som har 

skjedd med 

meg 

Nei, skolen har 

ikke gjort noe 

som hjelper 

meg 

Er litt usikker 
Ja, de gjorde 

litt 

Ja, de gjorde 

mye 

Gjorde skolen 

noe som hjalp 

deg? 

4 - - - 0 

 

Trygt miljø (3.3) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Noen spredte 

løgner om 

meg 

40 26 4 3 0 4,4 

 

 
I 

klasserommet 

På 

gangen 
På do 

I 

garderobene/ 

dusjen 

Ute 

På 

Internett/ 

mobilen 

Andre 

steder 

Hvor 

skjedde/skjer 

det? 

- 0 0 0 4 0 - 

 

 

Nei, ingen 

voksne på 

skolen vet hva 

som har 

skjedd med 

meg 

Nei, skolen har 

ikke gjort noe 

som hjelper 

meg 

Er litt usikker 
Ja, de gjorde 

litt 

Ja, de gjorde 

mye 

Gjorde skolen 

noe som hjalp 

deg? 

- - 3 0 0 
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Trygt miljø (3.4) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Noen truet 

meg 
66 - - 0 0 4,9 

 

 

Trygt miljø (3.5) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Noen slo, 

dyttet, 

sparket eller 

holdt meg 

fast så jeg 

ble redd 

64 - 0 0 - 4,8 

 

Trygt miljø (3.6) 

 

Hvor ofte har 

dette hendt 

med deg på 

skolen i dette 

skoleåret? 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Noen 

kommenterte 

utseendet 

mitt negativt 

på en måte 

jeg ikke likte. 

43 24 4 - - 4,4 

 

 
I 

klasserommet 

På 

gangen 
På do 

I 

garderobene/ 

dusjen 

Ute 

På 

Internett/ 

mobilen 

Andre 

steder 
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Hvor 

skjedde/skjer 

det? 

- 0 0 0 6 - - 

 

 

Nei, ingen 

voksne på 

skolen vet hva 

som har 

skjedd med 

meg 

Nei, skolen har 

ikke gjort noe 

som hjelper 

meg 

Er litt usikker 
Ja, de gjorde 

litt 

Ja, de gjorde 

mye 

Gjorde skolen 

noe som hjalp 

deg? 

5 - 0 - 0 

 

Trygt miljø (4) 

 

 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere ganger 

i uken 
Snitt 

Er du blitt 

mobbet på 

skolen de 

siste 

månedene? 

59 10 - - - 4,7 

 

Har du blitt 

mobbet av … 

Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Snitt 

elever i 

gruppa/klassen? 
49 19 3 0 3 4,5 

andre elever på 

skolen? 
57 11 - - 0 4,8 

en eller flere 

lærere? 
65 5 0 0 0 4,9 

andre voksne 

på skolen? 
67 3 0 0 0 5 

 

T11 - Regning 

 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 
Snitt 
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På skolen 

bruker vi 

regning i flere 

fag enn i 

matematikk 

23 32 16 4 0 4 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Jeg bruker 

regning for å 

undersøke 

ting jeg lurer 

på 

21 28 20 6 0 3,9 

 

T12 - Lesing 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

På skolen 

lærer jeg 

hvordan jeg 

skal lese 

ulike tekster 

for å lære 

37 25 - - 0 4,3 

På skolen 

lærer jeg 

hvordan jeg 

skal arbeide 

med teksten 

før jeg leser 

den 

35 25 - - 0 4,3 

Jeg lærer 

hvordan jeg 

kan arbeide 

med en tekst 

for å forstå 

den 

36 26 - - 0 4,3 

Jeg lærer 

hvordan vi 

kan arbeide 

med nye ord 

og begreper 

for å forstå 

dem 

39 24 8 3 0 4,3 
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T13 - Skriving 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

Lærere viser 

meg 

eksempler på 

gode tekster 

før jeg 

skriver selv 

15 31 21 5 3 3,7 

Lærere viser 

meg hvordan 

jeg kan 

skrive gode 

tekster 

26 28 - - 0 4,1 

 

T14 - Digitale ferdigheter 

 

 
I alle eller 

de fleste fag 
I mange fag I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

På skolen 

lærer jeg å 

tenke over 

hvordan jeg 

bruker 

informasjon 

fra Internett 

25 26 17 6 0 3,9 

På skolen 

bruker vi 

digitale 

verktøy for å 

lære (digitale 

verktøy er for 

eksempel 

datamaskin, 

nettbrett og 

interaktiv 

tavle). 

23 21 - 17 - 3,6 

 

T15 - Muntlige ferdigheter 
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I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange fag I noen fag 
I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 
Snitt 

På skolen lærer 

jeg å uttrykke 

meg muntlig på 

ulike måter (for 

eksempel ved å 

gi 

tilbakemeldinger, 

delta i rollespill 

og holde 

presentasjoner) 

22 36 - - 0 4 

På skolen lærer 

jeg hvordan jeg 

skal bruke fakta i 

en diskusjon 

20 26 11 11 4 3,7 

 

Fysisk læringsmiljø 

 

Er du fornøyd 

med følgende 

forhold på 

skolen? 

Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 

fornøyd 
Litt fornøyd 

Ikke særlig 

fornøyd  
Snitt 

Luften i 

klasserommene 
22 24 11 12 6 3,6 

Temperaturen i 

klasserommene 
16 21 9 17 11 3,2 

Klasserommene 

ellers 
23 26 17 7 2 3,8 

Lærebøker og 

utstyr 
14 20 19 17 5 3,3 

Skolebibliotek 17 17 19 13 9 3,3 

Toaletter 7 11 12 17 28 2,4 

Garderobe og 

dusj 
12 15 21 15 12 3 

Skolebygget 23 30 14 5 2 3,9 

Renhold/vasking 17 20 15 14 8 3,3 

Uteområdet 

elevene kan 

bruke i 

friminuttene 

24 23 13 9 6 3,7 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 11/15 

SAK HMS rapport  2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skolens HMS-rapport tas til orientering. Vedlegg: 

 

 

Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune. Frist for 

rapportering er 1. februar. 

 

Rapporteringer er lagt om i forhold til tidligere år ved at en rekke opplysninger/tall som 

fremkommer i andre systemer er tatt ut av rapporten.  

 

HMS-rapport fra Jåtten skole, 2014: 

 
1. Navn på virksomhet:     JÅTTEN SKOLE 
2. Navn på leder:      Arne Kristian Espedal 
3. E-post til verneombud torve.oien@stavanger.kommune.no 
4. Navn på brannvernleder Arne Kristian Espedal 
5. Generelle rutiner.IK/HMS-systemet inkludert organisering av HMS-gruppe, kartlegginger inkludert 
ROS-analyse, HMS-plan og -kalender er oppdatert i 2014.  
   Ja 
5. Generelle rutiner.HMS-gruppen har i 2014 fulgt opp kartlegginger inkludert ROS-analysen, HMS-
plan og -kalender og innmeldte HMS-avvik. 
   Ja 
5. Generelle rutiner.Rutiner for krisesituasjoner er oppdatert i 2014 og kjent av de ansatte (stikkord: 
brann, vold, smitteutbrudd, ulykker, pårørendelister m.m.) 
   Ja 
6. Antall møter i HMS-gruppen i 2014 
   12 
7. Dato for siste gjennomgang av system for internkontroll HMS (åååå.mm.dd). 
   2014.12.16 
8. Beskriv spesielle utfordringer og problemstillinger virksomheten har, som beskrevet i HMS-planen. 
   Fysiske bygningsmessige forhold. Lekkasjer og lysforhold. 
9. Generelle rutiner, kommentarer 
   Internkontroll og rutiner for HMS-arbeid er godt innarbeidet og fungerer 
10. Nødvendig opplæring.Lederne har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring. 
   Delvis 
10. Nødvendig opplæring.Verneombud har gjennomført 40 timers HMS-kurs. 
   Ja 
10. Nødvendig opplæring.Brannvernleder har gjennomført nødvendig opplæring. 
   Nei 
10. Nødvendig opplæring.Nyansatte får nødvendig opplæring. 
   Ja 
10. Nødvendig opplæring.Ansatte med tungt og belastende arbeid får nødvendig opplæring og 
utstyr. 
   Ikke aktuelt 
10. Nødvendig opplæring.Ansatte som kan bli utsatt for vold og trusler får nødvendig opplæring. 

mailto:torve.oien@stavanger.kommune.no
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   Delvis 
11. Nødvendig opplæring, kommentarer 
   Leder/brannvernleder har lang erfaring fra flere virksomheter, men har bare delvis gjennomført 
lovpålagt HMS-opplæring/brannvernkurs. 
   Skolen jobber med å innfører bedre rutiner og oppfølging av ansatte som blir utsatt for vold og 
trusler. 
12. Oppfølging av ansatte.Vi jobber målrettet med tiltak for å fremme nærvær og forebygge 
sykefravær. 
   Ja 
12. Oppfølging av ansatte.Sykemeldte blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner. 
   Ja 
12. Oppfølging av ansatte.Gravide blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner. 
   Ja 
12. Oppfølging av ansatte.Ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler får personlig oppfølging. 
   Delvis 
12. Oppfølging av ansatte.Varsel om mobbing eller trakassering blir fulgt opp ihht. kommunens 
rutiner. 
   Ja 
12. Oppfølging av ansatte.Mistanke om rus blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner. 
   Ja 
12. Oppfølging av ansatte.Verneombudet har deltatt på nettverkssamlinger for verneombud i 2014 
   Ja 
13. Oppfølging av ansatte, kommentarer 
   Skolen jobber med rutiner og oppfølging av ansatte som blir utsatt for vold og trusler. 
14. Medvirkning.Denne HMS-rapporten er laget i samarbeid mellom leder og verneombud. 
   Ja 
14. Medvirkning.Denne HMS-rapporten er behandlet i HMS-gruppen. 
   Ja 
15. Medvirkning, kommentarer 
   Skolen har et godt fungerende HMS-utvalg. 
16. Antall innmeldte saker i 2014 etter opplæringsloven § 9a (til fagstab skole) 
   0 
17. Antall fattede enkeltvedtak i 2014 etter opplæringsloven § 9a-2, fysisk miljø (til fagstab skole) 
   0 
18. Antall fattede enkeltvedtak i 2014 etter opplæringsloven § 9a-3, psykososialt miljø (til fagstab 
skole) 
   7 
19. Antall klagesaker etter opplæringsloven videresendt fylkesmannen i 2014 (til fagstab skole) 
   1 
20. Saker etter opplæringsloven, kommentarer 
   Klagesaken (1) vedrører opplæringsloven § 2-11, elevpermisjon, ikke § 9a. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 12/15 

SAK Reguleringsplan 2531 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til 

reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på bakgrunn av 

innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for 

driftsstyret som orienterings 

 

Vedlegg: 

 

 
 

Reguleringsplan 2531 – området ved Hinna stadion ble sendt ut på offentlig ettersyn i desember 

2014. Planen ligger på Stavanger kommune sine nettsider; 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-

eiendom/Reguleringsplan/Planhoringer/Plan-2531---boliger-mm-ved-Hinna-stadion/ 

Det arrangeres informasjonsmøte angående plan 2531 torsdag 22.01.2015 kl 17.00 på Jåtten 
skole, Ordfører Askelands gate 11, i dramasalen. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 06.02.2015 til: 
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 

 
Driftsstyret behandlet i møte 07.04.2014, Sak 22/14, Varsel om oppstart av reguleringsplan, plan 
2531. 
 
Driftsstyret gjorde følgende vedtak: 
 

Vedtak 
Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på 
bakgrunn av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som 
orienteringssak i neste møte. 
 

Rektor sendte merknader den 23.04.2014., vedlagt. 
 
Når forslag til reguleringsplan nå er lagt ut til offentlig ettersyn etter første gang behandling, er det 
gledelig å se at reguleringsmyndigheten har tatt hensyn til flere av de merknadene Jåtten skole 
fremmet. Andre merknader er enten ikke innarbeidet, eller ikke i tilstrekkelig grad innarbeidet, i det 
forslaget som nå foreligger. 
 
Rektor er derfor av den oppfatning at det bør sendes inn merknader til foreliggende forslag. Disse 
merknadene må sendes før 06.02.2014. 
 
Det er videre grunn til å peke på at forslaget på noen områder har kommet med løsninger som 
ikke var forventet. Dette dreier seg først og fremst om: 

 Framtidig bygningsmasse/utvidelse av Jåtten skole legges ut mot Boganesveien, i 
nåværende store skolegård, ikke på tomten sør for skolen som reguleres til skoleformål. 

 Bedehuset Betlehem blir stående og reguleres til forsamlingshus og undervisning, som 
nå.  

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Planhoringer/Plan-2531---boliger-mm-ved-Hinna-stadion/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Planhoringer/Plan-2531---boliger-mm-ved-Hinna-stadion/
mailto:postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
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Rektor har forslag om at det fremmes følgende merknader. Eventuelle innspill som fremkommer i 
møtet innarbeides i forslaget. Rektor setter dette opp som et brev som sendes innen fristen 
06.02.2015. 
 
 
FORSLAG TIL: 
 

PLAN 2531 – MERKNADER FRA JÅTTEN SKOLE 
 

Det vises til Forslag til reguleringsplan, Plan 2531. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med 

merknadsfrist 06.02.2015. Det vises også til orienteringsmøte på Jåtten skole torsdag 22.01.2015. 

 

Driftsstyret ved Jåtten skole har behandlet saken i møte 02.02.2014, Sak 13/15 og fattet følgende 

vedtak: 

 
Vedtak 

Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på 

bakgrunn av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som 

orienteringssak. 

 

Det vises også til merknader fremmet fra Jåtten skole i forbindelse med varsel om oppstart av 

reguleringsplan, Plan 2531, i brev av 23.04.2014. 

 

Først av alt en korrigering av faktiske opplysninger. Det heter på side 4 at Jåtten skole er en 

barneskole med 3 paralleller, totalt 21 klasser. Dette er ikke riktig. Jåtten skole har skoleåret 

2014/2015 fire trinn med fire paralleller og tre trinn med tre paralleller, til sammen 25 klasser. 

Samlet elevtall er 595 inneværende skoleår. Klassetallet vil være likt neste skoleår og elevtallet vil 

holde seg omtrent på dagens nivå.  

 

Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 

Jåtten skole er svært tilfreds med at trafikksikkerhet har blitt et viktig tema i planen og at det 

foreslås ny løsning for adkomst til Jåtten skole.  

 

Videre er det gledelig at det gjort plass til nedgravd avfallsconteiner og at 

reguleringsbestemmelsene sier noe om sykkelparkering både for skolens elever og ansatte.  

 

Som det fremkommer av merknader av 23.04.2015 er trafikksikkerhet et svært viktig anliggende 

for Jåtten skole. Særlig på et punkt synes imidlertid foreliggende plan ikke å være god nok.  

 

På side 9 i saksframlegget pekes det på at de minste elevene har lekeareal på begge sider av gang- 

og sykkelstien som går igjennom vestre deler, opp mot Diagonalen, og at dette kan føre til konflikt 

mellom lekende barn og syklister i høy fart. 

 

Dette er meget forsiktig formulert. Nærmest daglig oppstår det konflikter mellom syklister og 

gående/lekende barn i dette området, særlig knyttet til skolestart. 

 

Selv om sykkelstien i forslaget til reguleringsplan har denne som bydelssykkelrute (heltrukket 

orange strek) er Jåtten skole av den helt klare oppfatning at denne sykkelruten må opparbeides som 

separert sykkelsti, med fysisk skille mot skolegård og lekeareal. I den forbindelse gjør vi 
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oppmerksom på at det er mange ungdomsskoleelever på vei til Hinna skole i tidsrommet for 

skolestart om morgenen. Det er naturlig at disse syklistene bruker bydelssykkelruter. 

 

Uteareal 
 

Planforslaget vil øke utearealet ved Jåtten skole.  På side 16 i saksframlegget kommer det like vel 

fram at utearealet ved Jåtten skole ikke vil tilfredsstille de anbefalinger Sosial og helsedirektoratet 

kom med i rapporten «Skolens utearealer – om behov for arealnormer og virkemidler» (2003). 

 

Planforslaget peker på at dette til en viss grad kompenseres med tilgang til nærmiljøanleggene og 

idrettsanlegget. Dette viktig og gledelig at reguleringsplanen slår fast at dette anses som en del av 

skoleområdet. 

 

Like fullt nytter ikke forslaget mulighetene for en ytterligere utvidelse fullt ut. Det foreslås derfor at 

skolens område utvides på to områder: 

 

Bedehuset Betlehem 

I forslaget legges det opp til at forsamlingslokalet, Betlehem, blir værende. Eiendommen foreslås 

regulert til kombinert forsamlingslokale og undervisning. Det heter på s. 12 i saksframlegget;  

 

«Tomta hvor Betlehem bedehus ligger, sørøst for Jåtten skole, reguleres til kombinert 

forsamlingslokale og undervisning med hensikt på å gi mulighet for videre utvidelse av skolen 

dersom det er behov i framtiden.»  

 

Jåtten skole mener nåværende forslag er besynderlig og underes over hva «kombinert 

forsamlingslokale og undervisning med hensikt på å gi mulighet for videre utvidelse av skolen 

dersom det er behov i framtiden» innebærer.  

 

Planforslaget har, s. 9, beskrevet skolens framtidige behov. Samtidig peker planforslaget på at 

arealnormen ikke tilfredsstiller anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet. 

 

Den eneste tilfredsstillende løsningen på dette er å regulere tomten Betlehem til skoleformål. Dette 

vil også, bedre trafikkforholdene på skolens området og i tilknytning til skolen. 

 

Midlertidig modulbygg 
 

Planforslaget legger til grunn at midlertidig modulbygg (P-bygg) rives når nybygg er oppført og 

tatt i bruk. Midlertidig modulbygg, 2012, ble oppført for å gi plass til veksten ved Jåtten skole fram 

mot 2019. Modulbygget står på et areal som per i dag, og i forslaget forblir, regulert til 

idrettsformål. 

 

Det fremgår av våre merknader av 23.04.2014 at Jåtten skole foreslår at arealet der bygget står 

omreguleres til skoleformål. Dette vil i svært liten grad forringe idrettsområdet. Dette vil videre øke 

skolens samlede areal og i større grad møte anbefalingene fra Sosial og helsedirektoratet. Til slutt 

vil det muliggjøre at modulbygget blir stående til bruk for skolen. 

 

Jåtten skole foreslår derfor at reguleringsplanen endres slik at arealet der midlertidig modulbygg i 

dag står omreguleres til undervisning. 
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Framtidig nybygg 
   

Planforslaget har lagt framtidig utvidelse av Jåtten skole i dagens skolegård, mot Boganesveien, i 

forlengelse av dagens gymnastikk-bygg. Dette er et spenstig forslag som blant annet vil skjerme støy 

fra Boganesveien.  

Jåtten skole er imidlertid av den oppfatning at framtidig utbygging av skolen også kan legges som en 

forlengelse av dagens skolebygninger, på tomten sør for skolen. Bygningsmassen vil i dette tilfelle 

bidra til støyskjerming mot Diagonalen og mot rundkjøringen ned mot Jåttåvågen.   

 

Jåtten skole er av den oppfatning at plassering av framtidig utvidelse av skolen utredes og vurderes 

ytterligere. Reguleringsplanen må ikke låse mulighetene, men åpne for at den endelige plasseringen av 

ny bygningsmasse blir optimal. 

 

OPPSUMMERING 

 
Jåtten skole ser i utgangspunktet positivt på planforslaget og er svært tilfreds med at forslaget i så 

stor grad har fokus på trafikksikkerhet. Vi mener imidlertid at sykkelvei mot vest, Diagonalen, må 

avskjermes helt med fysiske tiltak gjennom hele skoleområdet. 

 

Videre mener vi at tomten til bedehuset Betlehem og eksisterende midlertidig modulbygg må 

omreguleres til undervisning og skoleområde, ikke minst for å – i størst mulig grad – møte 

anbefalingene fra Sosial og helsedirektoratet. Forslaget, slik det foreligger i dag, er svært uklart 

med hensyn til hva en kombinasjon av forsamlingslokale og undervisning innebærer, særlig med 

tanke på framtidige behov. 

 

Jåtten skole ber også om at reguleringsplanen åpner for ulike løsninger med tanke på plassering av 

framtidig utvidelse av nybygg ved Jåtten skole. 

 

Planforslaget berører ikke utbygging og anleggsfasen. I den sammenheng viser vi til punkt 6 i brev 

av 23.04.2014. 
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PLAN 2531 – MERKNADER FRA JÅTTEN SKOLE 
 

 

Det vises til Varsel om oppstart av reguleringsplan, Plan 2531, datert 07.03.2014. Det vises også til 

oppstartsmøte på Jåtten skole torsdag 03.04.2014 kl. 16:30. 

 

Driftsstyret ved Jåtten skole har behandlet saken i møte 07.04.2014, Sak 22/14 og fattet følgende 

vedtak: 

 
Sak 22/14 Reguleringsplan, Jåtten skole 

Det er varslet oppstart av reguleringsplan, plan 2531. Planen omfatter Jåtten skole og 
området rundt og formålet med reguleringen er blant annet å legge til rette for 
utvidelse av Jåtten skole. 
Torsdag 3. april var det møte på Jåtten skole om denne reguleringsplanen.  
Innspill om merknader ble drøftet. 
 
Vedtak 
Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på 
bakgrunn av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som 
orienteringssak i neste møte. 

 

På denne bakgrunn fremmes merknader på følgende hovedområder: 

 

1. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

2. Støy og luftforurensing 

3. Arealer til skole og SFO 

4. Arealer til andre brukere  

5. Uteområde 

6. Anleggsperioden 

 

MERKNADER, Plan 2531 
 

Jåtten skole er tilfreds med at det igangsettes reguleringsarbeid for å sikre nødvendige arealer for 

utvidelse av Jåtten skole. Skolen finner det naturlig og hensiktsmessig at området sør for skolen, 

avgrenset mot Boganesveien, Diagonalen og rundkjøringen omreguleres til skoleformål. 
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1. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 

Jåtten skole er  i dag den største grunnskolen i Stavanger, 565 elever. Elevtallet vil vokse. Samtidig er 

skolen ikke tilrettelagt for sikker adkomst. Skolen har store trafikkårer som nærmeste naboer og 

gangstier gjennom skolegården er ikke separert for gjennomgangs-syklister. 

Helsesjefen i Stavanger, Bydelsutvalget i Hinna bydel, FAU ved Jåtten skole og Driftsstyret har alle, 

over tid, pekt på problemet og akutte tiltak for å bedre på situasjonen er etterspurt. 

 

I forbindelse med arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune 2014-2017 fremmet 

Jåtten skole i eget brev av 10.02.2014 innspill. Innspillet er omfattende og inneholder fem vedlegg. 

 

I tillegg til dette sendte Jåtten skole den 14.02.2014 brev til bl. a. Bymiljø og utvikling der skolen 

anmodet om møte med rette myndighet for å drøfte kortsiktige og langsiktige løsninger for trafikksikker 

adkomst til skolen. Anmodningen er ikke imøtekommet.  

 

Disse brevene vedlegges som merknader til reguleringsarbeidet for Plan 2531.  

 

Brevene sendes uten vedlegg. Dersom det er ønskelig kan vedlegg ettersendes. 

 

I tillegg til de forhold som fremkommer i brevene  må parkering for skolens ansatte tas hensyn til i 

reguleringsarbeidet. Tilfredsstillende og trafikksikre løsninger for parkering må innarbeides. Dette kan, 

som nå, ivaretas ved at parkering finner sted ved Hinna stadion. I og med at ansatte per i dag også leier 

privat parkering ved Betlehem vil kapasiteten ved Hinna stadion neppe være tilstrekkelig.  

 

 

Reguleringsplanen, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Se vedlagte brev, vedlegg 1 og 2. 

 Trafikksikker adkomst til Jåtten skole 

o herunder trafikksikre løsninger for nyttetrafikk og bringing/henting av elever. 

o parkering for besøkende og nødvendig drift av skolen 

 Trafikksikker skjerming mot omkringliggende veier. 

 Separering av gående og syklende, gjennomgangssyklister.   

 Parkering for skolens ansatte. 

 

 

2. Støy og luftforurensing 
 

Det fremkommer av punktet over at Jåtten skole ligger tett inn til store trafikkårer; Boganesveien og 

Diagonalen. En utbygging av Jåtten skole mot sør vil øke nærheten til disse trafikkårene, samt 

rundkjøringen mot Hinnavågen. 

 

Reguleringsplanen, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Støyreduserende tiltak. Disse tiltakene må ha virkning både inne i bygninger  og på ute-

området. 

 Tiltak for å redusere svevestøv og annen luftbåren miljøforurensing. 
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3. Arealer til skole og SFO 
 

Jåtten skole er i premissene for reguleringsplanen foreslått utvidet med 14 klasserom. Det forutsettes da 

at eksiterende modulbygg, ferdigstilt i 2012, ikke medregnes. Modulbygget ble satt opp som 

midlertidig bygg og ligger delvis utenfor arealene som i dag er regulert til skoleformål. 

 

Skolebehovet i Jåtten-området baserer seg  på befolkningsframskriving av 2013. Faktiske tall tyder på 

at befolkningsframskrivingen gir et for lavt veksttall. Per dags dato vil 103 elever begynne på Jåtten 

skole høsten 2014. I befolkningsframskrivingen av 2013 er tallet 89. 

 

Rådmannen i Stavanger arbeider med nye arealnormer for skoler. Rådmannens forslag er at 

eksisterende normer fra 1999 erstattes med nye arealnormer av 2014. Rådmannens forslag har vært til 

1. gangs politisk behandling i Kommunalstyret for oppvekst og forventes vedtatt høsten 2014. 

 

Det forventes at de nye arealnomenene legges til grunn for størrelse på nybygg.  
Arealnormene spesifiserer antall kvadratmeter avsatt til læringsarealer for elever og arealer for 

personal- og administrasjon og innebærer mer enn klasserom. Behovet for læringsarealer, inkludert 

spesialrom og fellesarealer, og arealer for personal- og administrasjon må ivaretas. 

 

Videre heter det i forslaget til nye arealnormer for Stavanger kommune; «Prosjektering av nye 

skoleanlegg skal ses i sammenheng med bydelens behov for eksempelvis idrettsanlegg og bydelshus.»  

 

Skolens forslag er at arealet der nåværende midlertidig modulbygget omreguleres til skoleareal. Det 

foreslås videre at bygget blir stående og at dette tas i bruk av SFO. Arealet i modulbygget innarbeides 

ikke i det totale arealbehovet for Jåtten skole. Et eventuelt sambruk med funksjoner for idretts- og 

bydels- funksjoner kan drøftes. 

  

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Bygningsareal tilstrekkelig for å imøtekomme forventet elevtallsvekst i årene framover, basert 

på reelle framskrivings-tall. 

 Læringsarealer, inkludert spesialrom og fellesarealer, og personal- og administrasjonsrom 

minimum i henhold til nye arealnormer for skolebygg, Stavanger kommune.   

 Omregulering av areal til skolebruk der nåværende P-bygg står. 

 

 

4. Arealer til andre brukere.  
 

Jåtten skole brukes langt utover ordinær skole/SFO-tid. Skolen  huser Bydelskulturskolen i Hinna 

bydel, bydelskorpset Jåtten skolekorps, Jåtten TeknoLab og Jåtten Sjakk-klubb. Disse aktivitetene 

samler barn og unge fra hele Hinna bydel. 

 

I tillegg til dette lånes skolens gymnastikksal ut til ulike brukere på ettermiddags- og kveldstid fem 

dager i uken. Dette utlånet styres av Stavanger kommune, Idrettsavdelingen.   

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Jåtten skole har utvidet bruk, utover skole/SFO. Tilstrekkelige arealer for Bydelskulturskolen i 

Hinna bydel og Jåtten skolekorps må ivaretas. 

 «Andre brukere» forsterker krav om trafikksikker adkomst til Jåtten skole, se punkt 1.  

 



 

 

48/54 

5. Uteområde 
 

Dagens uteareal er ikke fullt ut tilfredsstillende. At skolen har tilgang til idrettsbanene nord for 

skoleområdet er viktig. For de minste elevene er utearealet lite og for de største elevene er store deler 

preget av store asfaltflater. Muligheter for variert aktivitet på uteområdet, både for de små og de store 

elevene, er av vesentlig betydning for skolen. 

 

Spesielt problematisk er det at dagens uteområde for de minste er gjennomskåret av en gang- og 

sykkelsti som brukes av mange gjennomgangssyklister. Til tross for fartsdempende tiltak, er dette svært 

lite tilfredsstillende med tanke på sikkerhet for de yngste elevene. 

 

I vestre kant av det som i dag er regulert til skoleformål, skrått under Diagonalen og over 

idrettsområdet,  ligger en hovedvanntilførsel nedgravd. Deler av dagens uteområdet ligger over denne 

tilførselen. En sikkerhetsvurdering/ROS-analyse av å ha en hovedvannledning under utearealet til en 

skole bør utarbeides. 

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Tilstrekkelig areal for lek og varierte aktiviteter på uteområdet i forhold til skolens størrelse.. 

 Uteområdet må skjermes mot gjennomgang for sykliste, se også punkt 1. 

 Uteområdet må skjermes mot støy og luftforurensing, se også punkt 2. 

 Sikkerhetvurdering/ROS-analyse av hovedvannledning under utearealet til en skole utarbeides.  

 

6. Anleggsperioden 
 

Det forutsettes i reguleringsarbeidet at det bygges nye bygg ved Jåtten skole. I tillegg må eksisterende 

bygninger rives og utearealer opparbeides. 

 

Anleggsperioden vil være utfordrende når det nå skal bygges inntil Stavangers største skole. 

 

Det forutsettes at det i denne sammenheng foretas nødvendige undersøkelser med hensyn til 

forurensing i grunn, radon mm. 

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Skjerming mot anlegg- og byggeaktivitet i anleggsperioden.  

o Dette gjelder trafikk, støy, støv osv. 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Vedlegg 1: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2014-2017, innspill av 10.02.2014 

Vedlegg 2: TRAFIKKSITUASJONEN I ORDFØRE ASKELANDSGATE, JÅTTEN SKOLE, brev av 

14.02.2014 

 

 

Kopi: Driftsstyret, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 13/15 

SAK Nasjonale prøver 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2014 tas til 

orientering 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Det vises til Sak 52/14: 

 
Sak 52/14 Nasjonale prøver 2014 

Det er gjennomført Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. trinn høsten 2014. 
Resultatene fra Nasjonale prøver skal komme tilbake til skolen 9. desember. Resultatene 
vil da være oppgitt som et snitt, og snittet kan sammenlignes med Stavanger, Rogaland og 
nasjonalt.  
Vi vil også få tilgang til å hente ut resultatene fra elevene fra Jåtten skole, som nå går på 
Hinna ungdomsskole. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Nasjonale prøver legges ut på skolens hjemmeside når de foreligger og 
legges fram for driftsstyret som orienteringssak på neste møte. 

 

Resultatene har i år kommet i nytt format og er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. 

 

Resultatene har vært drøftet på trinnet, og skal tas opp i samlet personale. Resultatene er lagt ut 

på skolens hjemmeside og enkeltelever har fått sine individuelle resultater. 

 
Nasjonale prøver, 5. trinn, høsten 2014 
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For mer informasjon og tolking av tabellene og tallene, se Skoleporten.no 

   

 

 

 

Skoleporten - Nasjonale prøver 5. trinn 2014         

Enhet: Jåtten skole         

Jåtten skole, Nasjonale prøver 5. trinn 2014,          

Indikator og nøkkeltall Jåtten 

skole 

Stavan

ger 

komm

une 

Rogala

nd 

fylke 

Nasjon

alt 

Engelsk 52 53 50 50 

Lesing 52 51 50 50 

Regning 50 52 51 50 

 

 

Nasjonale prøver, Jåtten skole, 5. trinn, engelsk 

 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=974611511&vurderingsomrade=11&skoletype=0&skoletypemenuid=0&underomrade=50&sammenstilling=4&fordeling=0#rapport


 

 

51/54 
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Nasjonale prøver, Jåtten skole, 5. trinn, lesing 

 

 
 

Nasjonale prøver, Jåtten skole, 5. trinn, regning 
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Nasjonale prøver, 8. trinn, høsten 2014 (Jåtten skole – avgiverskole) 
 

Engelsk 
 

 
 

 

 

 

Lesing 
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Regning 
 

 


