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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540 161/18 13.03.2018 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 12.03.2018 kl. 14:00.  

Deltakere: Nina Øglænd, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Asbjørn Hogstad, representant, undervisningspersonalet  
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Sofia Martinsen Vatland, 7B, elevrepresentant 
Oline Voll Laate, 6C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg (Frp), vara, politisk oppnevnt representant. 
Arne Kristian Espedal, rektor 

 

Kopi til: 

 

Oppvekst v/Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Kristoffer Sivertsen (Frp). Politisk oppnevnt representant 

 

Sak 13/18 Innkalling og saksliste 
Innkalling ble sendt ut 28.02.2018. Samtidig ble saksliste og sakspapirer lagt ut på skolens 
hjemmeside www.minskole.no/jaatten. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 14/18 Referat 
Referat fra møtet 15.01.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  16.01.2018. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 15.01.2018 godkjennes. 

Sak 15/18 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
17. mai 
Elevrådsrepresentantene Sofia Martinsen Vatland og Oline Voll Laate holder 17. mai-talen på 
arrangementet i skolegården 17. mai. 
Do-vett 
Elevrådet er med på Do-vett kampanjen. Se mer under rektors orientering. 
Kanonball-turnering 
Årets kanonballturnering startet i dag, mandag 12. mars. Første runde spilles denne uka, men lag 
fra alle klassene 3.-7. trinn 
Kunstkonkurranse 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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I regi av elevrådet er elevene invitert til kunstkonkurranse. Årets tema er «Hvis jeg fikk velge 
hvordan verden skal se ut.». Innlevering av arbeidene er 16. mars. Alle innleverte arbeider vil så utstilt i 

glassgangen inntil juryen har kåret en vinner.  
Musikk i friminuttene 
Fra og med tirsdag 13. mars blir det musikk i det store friminuttet i store skolegård. Det er elever fra 6. trinn 
som har ansvar for å styre musikken. Tiltaket er igangsatt etter et ønske om å gjøre store skolegård mer 
attraktiv i det store friminuttet. Det vil bli spilt musikk i friminuttene to dager i uken. 

 
FAU 
Det var en del «uro» i FAU i forbindelse med sak om ungdomsmiljøet i Hinna bydel i februar 
møtet. Etter orientering fra rektor, orienteringsmøte i Stavanger rådhus og foreldremøtet på Hinna 
skole har dette nå roet seg. FAU er inn i en god arbeidsperiode. 
17. mai 
FAU er i gang med å planlegge 17. mai. Det er mye praktisk som må ordnes.  
Foreldremøte 
FAU arranger felles foreldremøte for alle foreldre på Jåtten skole onsdag 4. april kl. 17:30. 
Foreldremøtet er et kurs i Psykologisk førstehjelp i regi av Voksne for bar. Hanne C. Hope blir 
kursholder. 
Foreldremøtet avholdes på Jåttå videregående skole. 
 
Personalet 
SFO- Foreldreundersøkelse og foreldrekaffe. 
Se under orienteringssaker, rektor. 
Dugnad og sjøsetting 
Rett over påske sjøsetter SFO båtene. I forkant av sjøsetting må det gjøres noe dugnadsarbeid. 
Foreldre og ansatte deltar i dugnaden. 
Tettpakket SFO program 
SFO har et tettpakket program fra påske til sommeren; Forestillinger med dramagruppen, 
friluftslivsuker, humoruke, avslutningstur (4. trinn) til Dyreparken i Kristiansand, barnehagebesøk 
og besøksdager for neste års elever på 1. trinn. 
Felles planleggingsdag 
Ansatte i SFO har felles planleggingsdag med alle SFOene i Hinna bydel 25. april. Tema er 
Følelseshåndtering og relasjonskompetansen. 
0-trinn 
Se under orienteringssaker fra rektor. 
Utviklingssamtaler 
De fleste lærerne er i gang med eller planlegger gjennomføring av vårens utviklingssamtaler. 
Påske 
Påsken forbredes i klassene. Noen skal ha påskeverksted, andre påskefrokost. Skolen deltar på 
påskegudstjeneste i Hinna kirke. Elever som ikke går i kirken har alternativt opplegg på skolen. 
Kartleggingsprøver 
1.-4. trinn gjennomfører i mars/april kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale 
ferdigheter. Fordeling av fag på de ulike trinn følger nasjonale/kommunale føringer. Informasjon 
om kartleggingsprøvene gis til foreldrene på hjemmesiden. 
Nytt lekestativ 
1.-2. trinn gleder seg til nytt lekestativ, se orienteringssak fra rektor. 
Lekeutstyr 
Lærerne har innspill om lekeutstyr til de minste elevene og støtten fra FAU. Foreslår fellesleker, 
ikke bare klasseleder. Saken følges opp. 
 
Rektor 
Pilotering - Nasjonale prøver 
Jåtten skole, to klasser på 5. trinn, deltok i februar i pilotering av Nasjonale prøver i regning, 
2019. 
Kongens fortjenestemedalje 
Signe Godeset Figved, tidligere lærer ved Jåtten skole, mottok 19. februar Kongens 
fortjenestemedalje. Det var Fylkesmannen i Rogaland som overrakte medaljen under en stor 
tilstelning på Jåtten skole. Også varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe og nestleder i 
Hinna bydel, Anne Kristine Bruns, deltok som offisielle gjester. I tillegg deltok 130 inviterte 
tidligere elever, representanter for lag og foreninger i Hinna bydel 
Signe Godeset Figved var selv elev ved Jåtten skole og var senere lærer ved skolen i 43 år, 
fra 1966 til 2009. Hun er fortsatt aktiv på Jåtten skole, som Lyttevenn og som forfatter av 
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Jåtten skole historie, som ligger på hjemmesiden. Hun etablerte også tradisjonen med 
Eldres dag, en tradisjon som fortsatt holdes i hevd ved skolen. Skolen var teknisk arrangør 
for utdelingen.. 
Skolebesøk 
Jåtten skole hadde fredag 2. februar besøk av skolepolitikere, skolefagstab og rektorer i 
Time kommune. I forbindelse med sak om skolestruktur i Hå kommune har kommunen 
planer om å utvide skolestørrelsene og var på besøk på Jåtten skole for å høre våre 
erfaringer om det å drive en stor skole. Delegasjonen fra Hå, som var på 20 personer, hadde 
tidligere samme dag besøkt Harestad skole i Randaberg. 
Utrygg skolevei 
Rektor la 22. januar ut følgende melding på skolens hjemmeside:  

Enkelte hendelser har skapt utrygghet på skoleveien til Jåtten skole. Det er området rundt Hinna skole 
som oppleves utrygt. I samarbeid med Hinna skole iverksettes nå tiltak for å trygge skoleveien til/fra 
skolen.  
Den direkte årsaken til utryggheten er enkeltelever ved Hinna skole. Hinna skole er fullt ut klar over 
situasjonen og har iverksatt flere tiltak. Nå utvides disse. 
Jåtten skole vil også iverksette tiltak for å sikre skoleveien. I tiden framover vil Jåtten ha tilsyn med 
skoleveien fra Ordfører Tveteraasgate og langs gang og sykkelstien mot Jåtten skole. De som har tilsyn 
med dette området vil bære refleksvest og være på plass i tidsrommet fra litt før åtte fram til skolestart. 
Vi oppfordrer alle elever som kommer fra nord å gå/sykle gang/sykkelstien mellom Hinna skole og Hinna 
stadion, framfor å velge riksveien eller andre veier. Det er denne skoleveien vi nå vil ha et årvåkent øye 
med. Videre oppfordrer vi elever som kommer fra nord å ta følge til skolen, gjerne sammen med voksne.  
Dersom det, mot formodning, skulle oppstå uheldige situasjoner, bør elevene melde fra til voksne. 
Jåtten skole understreker at nevnte tiltak iverksetter i nært samarbeid med Hinna skole. 

Som følge av denne meldingen har skolen fått noe få henvendelser fra foreldre og saken var 
omtalt i Stavanger Aftenblad (nettavisen) mandag 29. januar.  
I samarbeid med Hinna skole har skolen styrket og utvidet vaktholdet ved og i nærheten av 
Hinna skole, særlig om morgenen, fram til vinterferien. Dette for å styrke elevenes trygghet. 
De tiltak som er iverksatt synes å ha ønsket effekt og det oppleves nå som trygt å passere 
Hinna skole. 
Rektor tok også denne saken opp i FAU og den aktuelle situasjonen ble tema for et åpent 
møte i Foredragssalen i Rådhuset, initiert av flertallspartiene i Stavanger.. 
Håndball 
Jåtten skole deltok i skolemesterskapet, Sør-Vest, i håndball. Både jentelaget og guttelaget 
spilte seg fram til sluttrunden. 
Jentelaget tapte kvartfinalen mot Lassa. Guttelaget ble nummer to i turneringen, slått av 
Lassa skole i finalen. 
Fotballturnering 
Både gutte- og jentelaget er videre til 3. runde i skolecupen i fotball. 
Do-vett 
I samarbeid med elevrådet iverksatte skolen en Do-vett kampanje i uke 9. Det ble hengt opp 
plakater på elevtoalettene, satt ut større papirdunker på noen av elevtoalettene og do.vett 
ble tatt opp i alle klasser. Skolen la også ut sak på hjemmesiden og ber alle foreldre snakke 
med barna om hvordan en oppfører seg på toaletter. Kampanjen omfatter også håndvask. 
Kampanjen er kommet stand etter at det har vært en del tilfeller av tilgrising på 
elevtoalettene. 
Svømmestevne 
Jåtten skole deltar på skolesvømmestevnet som Stavanger Svømmeklubb arrangerer i 
Hundvåg svømmehall. Skolesvømmestevnet går av stabelen onsdag 14. mars. 
Lekestativ i Lille skolegård 
Et av lekestativene i Lille skolegård skiftes ut og erstattes med Adventura Prekestolen. Det 
nye stativet er nesten dobbelt så stort som det gamle. Det gamle er utslitt og skiftes ut av 
sikkerhetsmessige årsaker. Offisiell åpning med snorklipping og boblevann for 1. og 2. trinn 
blir torsdag 15. mars kl. 11:00. 
Det nye stativet vil bli flyttet til ny skolegård når skolegården utvides mot sør. Dette arbeidet 
starter etter planen høsten 2018. 
Ordfører Askelandsgate 
Arbeidet med Ordfører Askelandsgate starter etter all sannsynlighet rett etter 17. mai. 
Planen er nå at arbeidene starter i Ordfører Tveteraasgate og at dette arbeidet har kommet 
lang når arbeidet starter o Ordfører Askelandsgate. I forbindelse med dette arbeidet vil det 
bli anlagt en midlertidig vare- og utrykning-adkomst til Jåtten skole. Denne vil gå inn ved og 
langs gymnastikkbygget. Kontainere vil bli flyttet. I en periode vil anleggsarbeidet sperre hele 
Ordfører Askelandsgate, helt opp til A-bygget. Riving av Ordfører Askelandsgate 12 vil bli 
utført samtidig. 



 

 

4/7 

Radonmålinger 
Det gjennomføres radonmålinger i en rekke utvalgte rom ved Jåtten skole. Dette er målinger 
som rutinemessig utføres i alle kommunale bygg med jevne mellomrom. Måleinstrumentene 
måler radon over en periode på ca. 8 uker, og ble satt ut i begynnelsen av februar. 
Luftkvalitet 
I løpet av uke 9 og 10 blir det utført målinger av luftkvalitet i klasserom og på arbeidsrom i P-
bygget. Luftkvaliteten og lufttemperaturen måles med instrumenter fra Miljørettet 
helsevern/Helsesjefen og til sammen åtte rom vil bli målt. 
Foreldreundersøkelsen, SFO 
Foreldreundersøkelsen, SFO, vil bli gjennomført i februar/mars. Det er foreldre til barn på 2. 
trinn som blir invitert til å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen blir gjennomført i forbindelse 
med foreldrekaffe i SFO. 
Foreldrekaffe i SFO 
SFO arrangerte foreldrekaffe for alle basene. Tirsdag 27. februar var det foreldrekaffe for 1. 
og 4. trinn. Tirsdag etter, 6. mars, var det foreldrekaffe for 2. og 6. trinn. Det ble servert varm 
og kald mat, pluss kaffe og kaker. Det var ulikt program, elevunderholdning, quiz. Foreldrene 
på 2. trinn ble invitert til å svare på Foreldreundersøkelsen, se over. Det var svært godt 
oppmøte og veldig god stemning. Foreldrekaffen varer fra kl. 15:00 til 16:30. 
SMU 
SMU (Skolemiljøutvalget) er innkalt til møte 16.03.18. SMU har følgende agenda: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Orientering om meldte saker ang. elevenes skolemiljø (9A) 

• Elevrådets trivselstiltak 

• Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen 

• Spekter 

• Innkomne saker 

• Eventuelt. 
Foreldremøter 
Det blir felles foreldremøte på Jåttå vgs. onsdag 4. april, se mer under orienteringssaker fra 
FAU 
Det blir foreldremøte for 4. og 5. trinn torsdag 12. april. Dette blir et foelles foreldremøte med 
Barnevakten.no, etterfulgt av klasseforeldremøter i klassene. Barnevakten.no har i tillegg 
undervisning i alle klasser. Hovedtema: Nettvett. 
Det blir felles foreldremøte for 6. og 7. trinn mandag 23. april på Gausel skole. Dette møtet 
er et fellesmøte for 6.-10. trinn for hele Hinna bydel i forbindelse med at Bruk Hue besøker 
Hinna denne dagen. Mandag formiddag er 5.-7. trinn på Bruk Hue-forestillingen på Gausel 
skole. 
0.-trinn 
Per dato begynner 91 elever på 1. trinn høsten 2018. Arbeidet med å sette sammen fire 
klasser har startet. Overføringsmøter med PPT for aktuelle elever er/vil bli gjennomført. Det 
er særlig SFO-leder og avdelingsleder 1.-2. trinn som deltar i disse. Videre skal skolen ha 
fellesmøte med alle aktuelle barnehager. Informasjon om elevene blir overført fra 
barnehager til skolen, barnehagene besøker skolen/SFO. Skolen har foreldremøte for 
foreldre mot slutten av mai. I sammenheng med dette blir det besøksdag på skolen og i 
etterkant av denne blir det flere besøksdager i SFO. 
Neste skoleår 
Prosesser knyttet til tilsetting av nye lærere, vakanse, ny lærernorm og arbeidstidsavtale for 
lærere med tanke på neste skoleår er i gang. Rektor har nært samarbeid med tillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet, i medbestemmelse med ATV. Skolen har behov for å tilsette nye 
lærere neste år. Søknadsfristen for lærere i Stavanger er gått ut, men søkerdatabasen er 
ikke åpnet per dags dato. Ytterligere informasjon om neste skoleår vil bli tatt opp som 
orienteringssak på neste møte. 
Dri9ftsstyreskolering 
Stavanger kommune arrangerte i februar felleskolering for nye medlemmer i driftsstyrer. Fra 
Jåtten skole deltok Nina Øglænd. Norun Kaada var forhindret. Alle andre representanter i 
Driftsstyret, Jåtten skole har vært igjennom denne skoleringen tidligere. 
Nye kopimaskiner 
Stavanger kommune har inngått nye avtale om kopiering. Den nye avtalen er med Canon. 
Alle kopimaskinene på Jåtten skole vil bli skiftet ut. Det er ventet at utskiftingen vil bli gjort i 
april/mai. 
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Midlertidig flytting av Gautesete skole 
Jåtten skole fikk 7. mars følgende e-post: (avsender anonymisert) 
Til skolens ledelse 
Jeg stiller meg IGJEN meget kritisk til kommunikasjonen eller rettere sagt mangelen på kommunikasjonen skole - 
hjem! Hvor er informasjonen til oss foreldre om økt trafikk på skoleveien i området Jåttå VGs AVD Hinna fom neste 
skoleår.  
Jeg vil vite hva skolen har gjort og gjør mtp dette, da tenker jeg det hadde vært på sin plass å informere elever og 
foresatte om dette.  
Det er mange elever ved Jåtten skole som bor i dette området. Fortauet, så vel som gaten, er smalt i dette området.  
Men det antar jeg dere vet! I dag sykler derfor elevene i gaten for å ikke kjøre på de som spaserer på fortauet. Jeg 
traff, i en privat sammenheng, en lokal politiker som bekrefter at trafikksikkerheten I forb m midlertidig flyttingen kke 
er tenkt på.  
Hvordan har skolen tenkt å angripe denne problemstillingen eller det kun trafikksikkerheten ved skolens område 
(eks Betlehem ) som skolen har  fokus på!  
Er det riktig at vi foreldre bli informert om dette på Gautesete sine hjemmesider!!! 
 Nei dette er igjen karakter stryk mth mangel på informasjonen fra skolen!   
På vegen av flere frustrerte foreldremøte bekymrede foreldre Hilsen xxxxxx 
 

Rektor svarte den 8. mars slik på denne e-posten: 
Viser til din e-post sendt til skolens felles e-post adresse, gjengitt under. 
Det brukes tydelige karakteristikker i din e-post; skolens mangel på informasjon står til karakteren stryk. Denne 
karakteristikken blir i tillegg tillagt «flere frustrerte foreldremøte bekymrede foreldre». Jeg vet ikke hvem disse er og kan 
følgelig bare svare deg, men til orientering sender jeg mitt svar med kopi til FAU og til Gautesete skole. 
Slik jeg forstår din e-post er kritikken rettet mot Jåtten skole fordi vi ikke har informert våre foreldre om at Gautesete skole 
neste skoleår flytter til Jåttå vgs.  avd. Hinna på grunn av ombygging på Gautesete skole, særlig da med tanke på 
konsekvensene for trafikksikkerheten i området og elevene på Jåtten skole sin skolevei. Videre antydes det at Jåtten skole 
kun er opptatt av trafikksikkerhet nær skolen. 
Grunnlaget for denne kritikken er først og fremst at Jåtten skole ikke har informert foreldrene på skolens hjemmeside og at 
en ikke navngitt lokal politiker i privat sammenheng skal ha uttalt at trafikksikkerheten ikke er tenkt på. 
Jeg synes denne kritikken er både urimelig og underlig. Dernest er den direkte feil. 
Først: Jåtten skole har gjennom flere år vært opptatt av trafikksikker skolevei for alle elever. I nært samarbeid med FAU har 
skolen ved flere anledninger kommet med innspill og formidler informasjon om, både på skolens hjemmeside og på 
foreldremøter, trafikksikkert i hele inntaksområdet til Jåtten skole. 
Videre: 

• I forbindelse med midlertidig ombygging av Gautesete skole er det opprettet en prosjektorganisasjon med egen 
byggeleder, på oppdag av Stavanger kommune. Denne organisasjonen/byggelederen har nylig fått i oppdrag å 
styre/organisere flytteprosessen. Dette innebærer også at byggeleder har fått i oppdrag å organisere flytting av elever 
fra Gautesete til Jåttå vgs. avd. Hinna, og inkluderer forhold knyttet til trafikksikkerhet i denne sammenheng. Jåtten 
skole har ikke noen rolle i denne organisasjonen, men etter opplysninger fra Gautesete skole vil denne 
organisasjonen/byggeleder ha sitt første møte med Stavanger kommune og Gautesete skole fredag 9. mars. 
Trafikksikkerhet vil være et tema på dette møte. 

• Elevene fra Gautesete skal etter planen fraktes med buss fra Gautesete til midlertidige lokaler på Hinna. Det er all 
grunn til å tro at denne busstrafikken vil gå Grannesveien fra Hinna sentrum, en vei som per i dag er tilrettelagt for buss 
og som har ordinær rutetrafikk. I og med at det ikke er gjort avtaler om transport av elevene fra Gautesete til Hinna, 
regner jeg med at byggeleder som er ansvarlig for flytteprosessen vil ivareta trasevalg og trafikksikkerhet når avtale om 
transport av elevene inngås. 

• Gautesete skole har skolestart hver dag klokken 08:30. Det er, etter opplysning fra rektor på Gautesete, grunn til å tro 
at dette også blir oppstartstidspunkt når skolen flytter til Hinna. Dette innebærer at bussene som frakter elevene fra 
Gautesete til Hinna vil ankomme Hinna etter at Jåtten skole har startet undervisningen klokken 08:15. Under 
forutsetning av at skolene opprettholder oppstartstidspunkt om morgenen, er det grunn til å konkludere med at det ikke 
er konflikt mellom nevnte busstransport og elevene på Jåtten skole sin skolevei om morgenen.  

• Langt på vei er det grunn til å regne med at det samme gjelder for elever på Gautesete skole som tar seg til Hinna på 
sykkel. De vil sannsynligvis komme etter at elevene på Jåtten har begynt på skolen. Hvis det, mot forventet, viser seg å 
være konflikt mellom elevene på gausesete og Jåtten skole om morgenen, vil skolene vurdere tiltak, f.eks anbefale 
ulike trasevalg. Det er en sak vi må komme tilbake til når skolene har startet opp etter sommeren. 

• Flytting av Gautesete skole til Hinna vil sannsynligvis redusere annen type trafikk til aktuelle lokaler på Hinna. Det har 
vært drevet skole i de aktuelle lokalene i alle år. I de siste årene har lokalene huset avdeling for elever med spesielle 
behov. Voksentettheten på en slik skole er høy, nær innpå 1-1, og antall voksne ansatte er sannsynligvis høyere enn 
når Gautesete, med sine 40/50 ansatte, flytter inn. Sammenstilt med at langt de fleste elevene på Jåttå vgs. har 
transportbehov til/fra skolen, er det grunn til å regne med at den totale biltrafikken vil gå ned. 

• Gautesete skole vil, når den tid kommer, gå ut med egen informasjon til egne foreldre om at det ikke er ønskelig/behov 
for at elever blir kjørt til skolen. Det er for øvrig samme informasjon som Jåtten skole, og de aller fleste andre skoler, 
årlig går ut med til alle foreldre. 

• Midlertidig flytting av Gautesete skole er satt opp som sak på Bydelsledermøtet i Hinna bydel fredag 9. april.  Flere 
forhold knyttet til den midlertidige flyttingen av Gautesete skole vil da bli tatt opp.  Bydelsledermøte er et møte der alle 
skolelederne i Hinna bydel møtes. 

Oppsummering og konklusjon: 
Det er nesten et halvt år til Gautesete skole flytter ut fra nåværende lokaler. Det er nylig bestemt, endelig, at Gautesete flytter 
til Hinna. Prosjektorganisasjon/byggeleder for flytteprosessen er etablert/utnevnt, men første møte med Stavanger 
kommune/Gautesete skole er ikke avholdt. Trafikksikkerhet vil være et av flere forhold denne organisasjonen/byggeleder vil 
måtte forholde seg til.  Jåtten skole er ikke involvert direkte i dette arbeidet. Under forutsetning av På nåværende tidspunkt 
anser ikke Jåtten skole det som rett å gå ut med informasjon rett og slett fordi vi ikke vet hva vi skal informere om. Dersom 
prosjektorganisasjonen/byggeledelsen for flytting av Gautesete skole anser det som nyttig/nødvendig å bruke Jåtten skole 
sin hjemmeside for å informere om trafikkforhold eller andre forhold i tilknytting til denne flyttingen er dette selvsagt mulig.   
Kopi: 

• FAU, Jåtten skole 
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• Driftsstyret, Jåtten skole 

• Gautesete skole 

• Prosjektansvarlig for flytteprosessen på Gautesete skole 

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 16/18 Regnskap 2017 
Regnskapet for Jåtten skole inngår i regnskapet for Stavanger kommune og godkjennes endelig 
av Formannskapet. De endelige tallene for 2017 viser et merforbruk i 2017 på kr. 304 349, 
tilsvarende 100,74 prosent av tildelt budsjett. Regnskapet viiser videre at SFO har et merforbruk 
på kr. 199 119, tilsvarende 103,11 prosent, mens tilsvarende tall for viser et merforbruk på kr. 
105 230, tilsvarende 100,3 prosent av tildelt budsjett. 
Rektor orienterte om økonomiske disposisjoner og overføring av øremerka midler. 
Under forutsetning av bystyrets godkjenning vil ikke, mot normalt, merforbruket i 2017 bli overført 
2018. 
 
Vedtak 

Saken tas til orientering 

Sak 17/18 Budsjett 2018 
Ny ressursfordelingsmodell innebærer langt færre tildelingskriterier og gir en mer oversiktlig 
tildeling. Budsjett-tildeling er på til sammen 44 504 000 kroner. Ordinær skole er tildelt 
3 588 000, mens SFO er tildelt 8 282 000. I tillegg kommer tildeling til skolebygg, 342 000. 
 
Det mest utfordrende inneværende år er å tilpasse samlet aktivitet til ny lærernorm. 
Dette er det ikke, og vil ikke, bli utarbeidet detaljert tallbudsjett for 2018. Rektor tar imidlertid sikte 
på at de tildelte budsjettrammer skal holdes og styrer mot budsjettbalanse. 
Av prioriterte områder nevnes innføring av ny lærerorm fra skolestart høsten 2018. I tillegg er det 
et prioritert område at SFO inneværende år skal gå i budsjettbalanse. 
Ny ressursfordelingsmodell innebærer langt færre tildelingskriterier og gir en mer oversiktlig 
tildeling. 
 
Vedtak 
Driftsstyret tar rektors budsjettorientering til etterretning og forutsetter at rektor styrer mot 
budsjettbalanse i 2018. 

Sak 18/18 Økonomirapport, januar-februar 2018 
Økonomirapport per 31. januar 2018 viser et mindreforbruk på kr. 63 014,- tilsvarende 98,5 
prosent av tildelt budsjett. Økonomirapporten gir ikke et fullgodt bilde av den økonomiske 
situasjonen per utgangen av januar, se sakspapirene. 
Økonomirapporten, referert muntlig i møtet, ved utgangen av februar viser et merforbruk på 
nesten 324 000,-. Denne rapporten er heller ikke reell da utgifter som ikke skal belastes skolen er 
tatt med. Den faktiske situasjonen er at skolen har et mindreforbruk per utgangen av februar. 

 
Vedtak 
Økonomirapport januar-februar 2018 tas til orientering 

Sak 19/18 Praksisskole, søknad 
Jåtten skole har vært praksisskole for UiS. Praksiskole innebærer at det inngås en avtale om 
å ta imot lærerstudenter. Det er nå, fra høsten 2018, utlyst ny periode; 2018-2018. Skolen 
anser det som viktig å delta i praksisopplæring både ut fra et faglig ståsted, men også som 
en mulighet i rekrutteringsarbeid. 
Søknad om å være praksisskole er drøftet i medbestemmelse med ATV og det er enighet 
om at skolen søker. Av praktiske årsaker, søknadsfristen var 19. januar, er søknaden sendt, 
men det er lagt inn en forutsetning om at søknaden godkjennes i Driftsstyret. 

 
Vedtak 

Jåtten skole søker om å bli praksisskole. 

Sak 20/18 Sosial handlingsplan, revidering 
Som en følge av oppfølgingen av «Håndtering av mobbing», Foreldreundersøkelsen, se Sak 
09/18, har skolen drøftet og gått nøye gjennom de to dokumentene som i særlig grad 
beskriver og forplikter skolen i slike saker; Sosial handlingsplan og Internkontrollen.  
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I dette arbeidet er det fremkommet behov for mindre justeringer og oppretting av feil i den 
gjeldende planen. Justeringene omfatter også innføring av nytt verktøy for kartlegging av det 
sosiale miljøet i klasser; Spekter.  
Forslag til ny Sosial handlingsplan var lagt ved innkalling. 
Revidert Sosial handlingsplan legges på skolens hjemmeside så snart som mulig. 
 
Vedtak 
Sosial handlingsplan revideres i henhold til forslag. 

Sak 21/18 Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
Vedtak 
Ingen saker meldt. 

             
Neste ordinære møte i Driftsstyret mandag 14. mai kl. 14:00. 
 
Nina Øglænd   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
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