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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 01/19 

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 2018, med xxx som 

nestleder. 

3. Innkalling og saksliste godkjennes 

Vedlegg: 

 

En foreløpig innkalling med saksliste ble sendt 20.12.2017.  

Ordinær innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside www.minskole.no/jaatten 

den 09.01.2018.  

 

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,  

Norun Kaada  Sigbjørn Jårvik  2019-2020 

Representant for 
foreldrene,  

Nina Øglænd Espen Johnsen  2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen Marit K. Brurok 2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2017-2018 
2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 2019-2020 

Politisk oppnevnt 
representant 

Petter Ingve Eiane (Frp) Bertha Veggeberg 
(Frp) 

2015-2019 

Elevrepresentant Ludvig Hogstad 
Johannesen, 6A 

 2018-2020 

Elevrepresentant Oline Voll Laate, 7C  2017-2019 

Rektor Arne Kristian Espedal Ståle Olsen -------- 

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan.  Møtetidspunkt kl. 14:00. Møtested: 

Møterom 1, Jåtten skole. 

 

Videre møteplan skoleåret 2018/2019: 

mandag  11.03.2019 

mandag  13.05.2019 

Ved behov vil vi driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 
  

file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/4.%202017-2018%20Skoleåret/Driftsstyret/171113/www.minskole.no/jaatten
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.Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 02/19 

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 

undervisning 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 videre delegeres 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. 03/19 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 12.11.2018 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 12.11.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 13.11.2018. 
 
 
 
 
 
 

Møte-referat 
 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskolene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540 783/18 13.11.2018 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 12.11.2018 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  
Oline Voll Laate, 7C, elevrepresentant (ikke Sak 45/18) 
Ludvig Hogstad Johannesen, 6A, elevrepresentant (ikke Sak 45/18) 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 
Petter Davidsen, Aktiv skole (under Sak 41/18) 
Lena Lindanger, Aktiv skole, under Sak 41/18) 

Kopi til:  

Meldt forfall:  

 

Sak 39/18 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside; 
www.minskole.no/jaatten den 30.10.2018. 
Det ble forslått at Sak 45/18 behandles til slutt, uten at elevrepresentantene deltar. Videre 
ble det foreslått at Sak 41/18 behandles helt i begynnelsen av møtet. 
 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2030.10.2018
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Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes med endringer i saksrekkefølgen. 

Sak 40/18 Referat 
Referat fra møtet 10.09.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten, 11.09.2018. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 10.092018 godkjennes. 

Sak 41/18 Aktiv skole 
Petter Davidsen og Lena Lindanger presenterte Aktiv skole. Aktiv skole begynte som 
et prosjekt i samarbeid mellom Stavanger kommune og UiS. Jåtten skole var da 
referanseskole i prosjektet. Målet med Aktiv skole er at fysisk aktivitet i større grad tas 
i bruk i undervisningen, som en integrert del av undervisningen. Grunnlaget er at 
fysisk aktivitet fremmer læring, helse og trivsel. Det vises til nettstedene 
www.askbasen.no og www.stavanger.kommune.no/aktivskole. 
 
Vedtak 
Driftsstyret oppfordrer skolen til å se på mulighetene for å ta Aktiv skole i bruk som en 
del av undervisningen. Utover det tas saken tilorientering. 

Sak 42/18 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kunstkonkurranse 
Elevrådets kunstkonkurranse er i gang. Kunstkonkurransen hadde i år tema Fortiden. 
Elevarbeidene er nå utstilt i glassgangen. Representanter fra Elevrådet danner jury og 
vil kåre en vinner i uke 48. 
Stavangerskolen mot 2025 
Skolesjefene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy har bedt elevrådene svare på noen 
spørsmål i forbindelse med at kvalitetsplanen for Stavangerskolen, som nå også vi bli 
utvidet til Rennesøy og Finnøy, skal revideres.  
Elevrådet ble spurt om: Hva er bra på deres skole? Hvorfor mener dere dette er bra? 
Når blir dere motivert? Hva ønsker dere å jobbe med i timene? Hva kan deres foreldre 
bidra med slik at dere gleder dere til skolen? 
Elevrådet har svar på denne undersøkelsen og rektor har videresend svarene til 
skolesjefen. 
Mobilbruk på skolen 
Elevrådet er bedt om å svare på spørsmål om mobiltelefon på skolen, se også Sak 
48/18. Elevrådet jobber med saken og vil svare på denne før fristen. Rektor sender 
svaret videre, sammen med svaret fra Driftsstyret. 
Kanonballturnering 
Elevrådet vil drøfte kanonballturnering i neste møtet. Tanken er å starte gjennomføring 
av denne turneringen mellom klassene før jul. 
 
FAU 
Aktiv skole 
FAU har tatt initiativ til at Aktiv skole presenterer opplegget for Driftsstyret, se Sak 
41/18. 
Økonomisk støtte fra FAU 
FAU vil sende spørsmål til skolen om behov for økonomisk støtte. Henvendelsen 
sendes rektor. I FAU er det nevnt gardiner og utstyr til Mat&Helse. 
 
Personalet 
Utviklingssamtaler 
Lærerne er i full gang med utviklingssamtaler høsten 2018.  
Planleggingsdagene 
Torsdag 15. november er det planleggingsdag for hele personalet. Vi får besøk av 
Lions som holder kurs om Vold og seksuelle overgrep. Dette er en del av et 
bydelsprosjekt og kurset skal videreføres i klassene med to timer per klasse.  
Fredag deler personalet seg. Pedagogisk personale er på skole og jobber med 
fagplaner, andre planer og planer for resten av skoleåret, trinnvis. I tillegg har det 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.askbasen.no/
http://www.stavanger.kommune.no/aktivskole
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pedagogiske en økt om DEKOM. SFO-personalet deltar på Skolemøtet i Rogaland og 
går på kurs med Skoleproffene.  
Adventstiden 
Planlegging av aktiviteter og program i adventstiden er også noe lærerne og SFO er 
opptatt av. SFO har satt opp programmet tidligere, mens lærerne planlegger dette i 
fellestiden tirsdag 13. november. 
 
Rektor 
Utlysing, ledige stillinger 
Ledige vikariater ble utlyst mandag 10. september, til sammen tre vikariater på inntil ett år, 
med søknadsfrist 30. september. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 20 
søkere, 12 kvinner og 8 menn. I etterkant av søknadsfristen har flere av søkerne trukket 
søknaden.  
Det ble gjennomført intervjuer i uke 43. Tilsettingsprosessen er i gang og gjennomføres i 
nært samarbeid med ATV, Utdanningsforbundet. 
Per dato er en lærer tilsatt og har takket ja til stillingen. Prosessen fortsetter. Det er 
vanskelig å finne kvalifiserte lærere til å undervise på småskoletrinnet. Det kan bli aktuelt 
med ny utlysing direkte rettet mot undervisning på 1.-4. trinn. 
 
 
BliM 
Jåtten skole deltok i den nasjonale BliM-dansen fredag  21. september. Film fra dansen i 
skolegården ligger på NRK Super. 
HØP 2019-2020 
Rådmannen la fredag 05.10.2018 fram budsjettforslag for 2019 og Handlings- og 
Økonomiplan for perioden 2019-2022. Rådmannens forslag skal politisk behandles og det 
fattes endelig vedtak i Bystyret i desember. 
GSI, Grunnskolens Informasjonssystem 
Skolen har gjennomført GSI-registrering med innleveringsfrist 12. oktober. Dette er en 
omfattende og landsomfattende registrering av alle nøkkeltall i skolen og utgjør grunnlaget 
for skoleinformasjon som blant annet legges ut på skoleporten.no. 
Lærernomen 
Som kjent ble det med virkning fra 01.08.2018 innført ny lærernorm i skolen, 16 elever per 
lærer i snitt på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer i snitt på 5.-7. trinn. Denne normen vil 
ytterligere bli endret til per 01.08.2019 til 15 og 20. 
Lærenormen regnes ut fra den såkalte Gruppestørrelse 2, og fremkommer av tallene som 
rapporteres i GSI. 
Per første oktober mangler Jåtten skole 0,3 undervisningsårsverk i Gruppestørrelse 2 for å 
oppfylle normen på begge hovedtrinn. Skolen har 0,6 for høy dekning på 5.-7. trinn, men 
mangler 0,9 undervisningsårsverk i på 1.-4. trinn. Samlet skal skolen ha 36,9 
undervisningsårsverk i Gruppestørrelse 2 for å tilfredsstille gjeldende lærernorm, men har 
altså 36,6. 
Rektor vil, i forbindelse med tilsettinger, se over, prøve å justere antall undervisningsårsverk 
i Gruppestørrelse 2, slik at gjeldende norm etterkommes. 
Aktivitetsplaner – 9A 
I henhold til tidligere vedtak i Driftsstyret skal styret holdes løpende orientert om hvor 
mange 9A saker skolen jobber med. Per 15. oktober er det utarbeidet 5 aktivitetsplaner i 
perioden fra 01.08.2018. 
Rekkefølgekrav 
Opparbeiding av Ordfører Askelandsgate og Ordfører Tveteraasgate er så godt som 
ferdigstilt. Trafikksikringen i Ordfører Askelandsgate er ferdig og nye parkeringsplasser i 
Ordfører Tveteraasgate er anlagt. Per dato gjenstår noen mindre arbeider, blant annet 
skilter og opparbeidelse av ny innkjørsel for vareleveranse. 
Tidligere har det blitt meldt at opparbeidelsen av skolegård sør skulle starte i oktober. Dette 
er nå forskjøvet noen måneder fram, og etter det rektor har fått informasjon om, vil 
arbeidene ta til tidlig på nyåret med ferdigstillelse til sommeren. 
Prosjektet knyttet til Lille skolegård og opparbeidelse av gang/sykkelvei gjennom 
skolegården er foreløpig satt på vent, inntil veivesenet har klare planer for bussvei langs 
Diagonalen. 
Mulighetsanalysen for utbygging av Jåtten skole mot 2035 skulle etter politisk vedtak være 
ferdig innen utgangen av 2018. Dette arbeidet er noe forsinket og etter de opplysningene 
rektor har fått er målet å få denne studien ferdig i første kvartal 2019. 
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Rektor er innkalt til et møte om mulighetsanalysen 15. november 2018. 
FN-dagen 
Onsdag 24. oktober ble FAN-dagen markert med storsamlinger på Jåtten skole. Det var 4. 
og 6. trinn som hadde ansvaret for samlingene, som var delt mellom 1.-4. og 5.-7. trinn.  
FN-dagen var også tema på en utstilling i vestibylen. Her var det 4. trinn som viste sine 
elevarbeider. 
Studietur 
Rektor deltar på studietur til London i perioden 5. til 8. november. Studieturen er for 
alle rektorene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Representanter for 
sentraladministrasjonen i de tre kommune deltar også.  
Programmet på studieturen er foredrag/seminar Alan Boyle og Louise Stoll, samt 
skolebesøk 
Skolebesøk 
Standaskolen, skoler i Stand kommune, vil komme på studiebesøk på Jåtten skole i 
november, sannsynligvis 20. november. En delegasjon fra skolene i Strand ønsker å 
se nærmere på, og bli informert om, implementering av Chrome-book, både i 
undervisningen og i personalet. Delegasjonen fra Stand vil besøke en barneskole og 
en ungdomsskole i Stavanger. 
Vinduer 
Vinduene i C-bygg, 1. etg. mot B-bygg vil nå bli skiftet ut. Stavanger byggdrift vil stå 
for arbeidet. Nye vinduer er bestilt, men det er leveringstid. Sannsynligvis blir 
arbeidene utført i første kvartal i 2019.  
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 43/18 Økonomirapport, januar – oktober 
Økonomirapport, tatt ut 10.10.18 og viser resultat, inkludert periodisert resultat, for de 
ni første månedene i 2018. Resultatet viser et mindreforbruk på kr. 278 448, 
tilsvarende 99,19 prosent av periodisert budsjett. 
Resultatene ved utgangen av oktober er noe svakere, men rektor styrer mot at året 
sett under ett skal gå ut i balanse eller med mindreforbruk. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for de ni første månedene av 2018 tas til orientering 

Sak 44/18 Skoleruten 2019/2020 
Forslag til skolerute for 2019/2020 er behandlet i personalet, med tillitsvalg og i bydelen. 
Forslaget fraviker litt fra veiledende skolerute i Stavanger kommune, men oppfyller alle 
føringene. 

 
Vedtak 
Skoleruten for 2019/2020 fastsettes som foreslått. Skoleruten legges ut på skolens 
hjemmeside så snart som mulig. 

Sak 45/18 Personalseminar 2019 
Rektor ønsker å igangsette planlegging av et peronalseminar under forutsetning av at 
det er økonomisk forsvarlig. 
Personalseminaret er tenkt gjennomført for hele personalet høsten 2019 i forbindelse 
med planleggingsdagene 14. og 15. november. 
 
Vedtak 
Driftsstyret støtter forslaget om at det planlegges personalseminar for hele personalet på 
Jåtten skole høsten 2019. Personalseminar kan gjennomføres under visse forutsetninger. 

ak 46/18 Nasjonale prøver, høsten 2018 
Nasjonale prøver i Regning, Lesing og Engelsk, alle digitale, ble gjennomført på 5. 
trinn i perioden fra 15. oktober til 2. november.Utover fritak, etter vedtak,er 
gjennomføringsprosenten 100 prosent.  
De nasjonale skalapoenge er per dato ikke kommet for 5. trinn,  men skolen regner 
med at resultatene vil ligge på nasjonalt snitt eller noe over. 
For de elevene som gikk på Jåtten skole i fjor , og som gjennomførte NP på Hinna 
skole på 8. trinn var resultatene over nasjonalt snitt, henholdsvis 52 skalapoeng i 
regning og lesing, 53 i engelsk 
De indivielle resultanene på 5,. trinn er tilgjengelige. Disse er drøftet i personalet men 
tas med i det videre arbeidet. Elever og foreldre vil bli gjort kjent med de individelle 
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resultatene.Når fellesresultater for hele skolen blir tilgengelig vil disse bli lagt ut på 
skolen hjemmeside. 
Det er i år relativt store forskjeller mellom klassene. Dette gjelder alle fag. Skolen 
jobber videre med å analyser og vurderer hvilke konsekvenser dette bør få for 
undervisningen i klassene. 
 
Vedtak 
Orientering om resultatene fra Nasjonale prøver 2018 tas til orientering. 

Sak 47/18 Skolemiljøutvalget 
SMU, Skolemiljøutvalget, hadde sitt konstituerende møte fredag 26. oktober. Referat 
var sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak 
Referat tas til orientering 

Sak 48/18 Mobilbruk på skolen 
Som en oppfølging av Kommunalstyret for oppvekst sitt vedtak i møtet 23.05.2018 har 
skolene, ved Driftsstyret og Elevrådet blitt bedt om å svare på noen spørsmål om mobilbruk 
på skolen. Rektor har i innkalling foreslått svar. 
Det var ikke enighet om regulering av mobilbruk skal inn i Ordensreglement for skole i 
Stavanger, eller om dette bør bestemmes på den enkelte skole. Uenigheten tas inn i svaret 
rektor sender til skolesjefen i Stavanger. Utover dette er Driftsstyret enig i rektors forslag.  
Spørreskjema til elevråd er oversendt elevrådet som sender separat svar. 
 
Vedtak 
Rektor sender svar i henhold til forslag og drøftingen i Driftsstyret innen frist. 

Sak 49/18 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak 
-------- 

 
Neste ordinære møte i Driftsstyret, Jåtten skole mandag 14. januar 2019. 
 
              
Nina Øglend  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 06/19 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Ansettelser 
Etter utlysing i høst er følgende ansatt ved Jåtten skole: 
Per Riis, lærer, fast stilling ,100 prosent fra 01.01.2019 
Heidi Samuelsen, årsvikariat, 100%, fra 01.01.2019. Begynner 22.02.2019. 
Styringssystemer for varme/ventilasjon 
Onsdag 12. desember var flere klasserom svært kalde. Varme/ventilasjons-styringen hadde sviktet og vare 
ute av drift i flere bygg. Teknisk feil. Flere klasserom var kalde, under 17 grader, andre var varme men med 
dårlig luftkvalitet. 
Stavanger eiendom/Stavanger Byggdrift iverksatte feilsøking/feilretting og etter kort tid ble feilen 
funnet/rettet, men arbeidet med å feilrette tok tid i enkelte rom/bygg. 
Rektor innkalte til ekstraordinært morgenmøte onsdag 12. desember kl. 08:00. Flere klasser og helsesøster 
måtte finne alternative løsninger da undervisning/ordinær aktivitet ikke kunne finne sted. Personalet var 
løsningsorientert og kreative. Ingen elever ble sendt hjem, men ble vurdert. 
Foreldrene ble varslet med egen sak på hjemmesiden. Avviket er meldt i avvikssystemet Synergi. 
Radonmålinger 
I januar i 2018 ble det sendt ut melding om at det skulle foretas radonmåling i alle kommunale skoler og 
barnehager, inkludert Jåtten skole. Dette ble gjort i en periode på 60 dager fra januar til mars ved hjelp av 
brikkemåling. Resultatet av målingen skulle foreligge sommeren 2018. 
I desember 2018 har Jåtten skole mottatt følgende melding fra Stavanger eiendom: 

Etter flere purringer til leverandøren Radonassistanse AS har vi nå fått beskjed om at brikkene ble 
sendt til Sverige for analyse, og deretter tilbake til Norge på grunn av oppkjøp og omstrukturering 
hos laboratoriet.  
Radonassistanse har igjen purret på Post Nord, som nå endelig har bekreftet at pakken med 95% 
av brikkene er forsvunnet i posten.  
Dette er selvsagt veldig beklagelig og fører til merarbeid for oss, men Stavanger eiendom anser det 
ikke som noen risiko at målingene er et snaut år forsinket. Helsesjef/ Miljørettet helsevern, skolesjef 
og barnehagesjef er informert. 
Alle skoler og barnehager i Stavanger kommune har balansert ventilasjonsanlegg som sørger for 
god utluftning av eventuelle radongasser i grunnen. 
Nye brikker blir satt ut i januar, og vi følge opp resultatene så snart de foreligger. 

Reflekskonkurranse 
Høstens reflekskonkurranse ble avsluttet siste skoledag før jul. Klasse 3A og 7C ble vinnere. Det var 
svært jevnt i toppen. Ny konkurranse startet første skoledag etter nyttår og går fram til vinterferien. 
Også i år hjelper elever til med registering og FAU stiller med premier til beste klasse på 
småtrinnet/mellomtrinnet; kinobilletter til hele klassen. 
Høflighetskampanje 
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Etter initiativ fra Elevrådet og Skolemiljøutvalget har skolen starten en høflighetskampanje. 
Kampanjen startet mandag 7. januar. Det er spesielt språkbruk kampanjen er rettet mot, men også 
høflighet som hilsning og oppførsel i ganger/korridorer. Mesteparten av arbeidet pågår i klassene, som 
blant annet vil utarbeide forslag til høflighetsplakater. Elevrådet vil velge ut plakater til bruk rundt 
omkring på skolen.  
Aktiv skole – SEFAL; fysiskaktiv læring  
På initiativ fra FAU hadde skolen besøk av Aktiv skole på pedagogisk utviklingstid tidlig i desember 
2018. Presentasjonen for å øke fysisk aktivitet i undervisningen ble tatt godt imot av lærerne og skolen 
jobber nå videre med hvordan fysisk aktivitet kan bli en større del av undervisningen. FAU har satt av 
kr. 10 000,- til innkjøp av utstyr og skolen vil opparbeide en «bank» med materiell. 
Samtidig har skolen mottatt tilbud om deltakelse i et prosjekt, ledet av Senter for fysisk aktiv læring 
(SEFAL), etablert ved Høgskulen på Vestlandet. SEFAL har invitert 10 skoler i Stavangerområdet til 
partnerskap og tilbyr i den forbindelse utstyrspakke, veiledning og nettbasert kompetanseheving med 
vekttall for 10 lærere. Søknadsfristen for å delta er 21. januar. Det er orientert om tilbudet i personalet 
og saken er tatt opp i medbestemmelse. Per dags dato har skolen meldt  interesse for å delta, men 
uten bindende forpliktelser. Aktiv skole, Stavanger, jobber med å samle 10 interesserte skole og vi ha 
ansvar for felles søknad. 
Utbygging av Vaulen skole 
I forbindelse med vedtatt utbygging av Jåtten skole er Skolesjefen i Stavanger bedt om å gi en 
skolefaglig vurdering av plassering. Det er to alternativer for ny Vaulen skole; en på eksisterende tom, 
en flytting til nabotomten til OBS, Mariero. 
I forbindelse med den skolefaglige vurderingen har rektor på Jåtten og Kvalaberg fått skolesjefens 
vurdering på høring. I denne forbindelse har rektor, Jåtten skole, foreslått noen mindre endringer. I 
utdraget under fremkommer forslag til endringer i rødt: 

Nytt skolebygg vil ligge sentralt plassert i Vaulen skoles inntaksområde ved begge alternativer. Elever har etter 

opplæringsloven rett til å gå på nærmeste skole. Elevene kan velge en annen skole enn den nærmeste så fremt 

der er ledig kapasitet. 

Ved plassering av skolebygget på ny tomt på Mariero vil inntaksområdet bli noe forskjøvet. Dette gjelder både 

mot sør, mot Jåtten skole, og mot nord, Kvalaberg skole. 

Mot sør vil de elevene som bor sør for Solliveien få Jåtten skole som nærmeste skole. I praksis er det stort sett 

slik opptaket gjøres også i dag. Flere elever som bor sør for Solliveien, velger å gå på Jåtten skole.  

Plasseres det nye skolebygget på Mariero, vil skolen ha plass til å ta inn barn fra nordre del av Mariero. Mange 

elever i dette området blir i dag tatt inn ved Kvaleberg skole.  

Inntaksområdet for Vaulen skole vil med andre ord forbli tilnærmet likt som i dag, uavhengig av om skolen 

plasseres på Mariero eller beholder nåværende plassering.  

Inntaksområdet for skolen vil finne sin naturlige avgrensning mot Jåtten om lag i Solliveien og mot Kvaleberg 

i grøntdraget som går fra sjøen nord for Sjøhagen over Skjeringen og tunnelen og mot Vannassen.  

For mange vil en forskyving av skolegrensene, ved flytting til Mariero, oppleves som naturlig i forhold til 

bydelsmessig tilknytning. Endringer i inntaksområdet kan imidlertid få konsekvenser for elevinntaket til Jåtten 

skole og aktualiserer at planer for utbygging av Jåtten skole, som ble lagt på is i 2017, må gjenopptas. 

 Ingen av elevene vil få lengre enn 2 km til skolen.  

 
Saken om ny Vaulen skole, inkludert plassering, skal til politisk behandling i  

• Hinna bydelsutvalg   05.02.19 

• Kommunalstyret for Oppvekst 13.02.19 

• KMU    19.02.19 

• Stavanger formannskap  21.02.19  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 05/19 

SAK Økonomirapport 2018 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Foreløpig økonomirapport for 2018 tas til orientering. 

Driftsstyret får seg forelagt det endelige resultatet i 

neste møte. 

Vedlegg: 

 

 
 

Rektor vil legge fram foreløpige tall for 2018 direkte i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 06/19 

SAK Budsjett 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken utsettes til neste møte Vedlegg: 

 

 
Budsjettet for 2019 er ikke kommet. 
 
Det er varslet at skolene vil få budsjettet innen utgangen av januar. 
 
På det grunnlaget foreslås det at saken utsettes til neste møte. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 07/19 

SAK Elevundersøkelsen 2018 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
Elevundersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2018. 
 
Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn. Jåtten skole gjennomfører undersøkelsen også 
på 5. og 6. trinn. 
 
Svarprosenten var i år 99 prosent 
 
Skolen fikk tilgang til resultatene etter at undersøkelsen ble formelt avsluttet 4. januar 2019. 
Det innebærer at skolen per dato har hatt liten tid til dypdykk i resultatene, men er i gang 
med analyser. 
 
Skolen har tilgang til resultater på klasse og trinnnivå, samt kjønn.  
 
Resultatene vil bli lagt fram og drøftet i det pedagogiske personalet og lærere på de aktuelle 
trinnene. Videre vil resultatene bli lagt fram for elevene i klassene og Skolemiljøutvalget. 
Resultatene vil også bli lagt ut på skolens hjemmesider under Våre resultater. 
 
Resultatene som er gjenngitt under viser: 
 
Første kolonne: Samlet resultat fra Elevundersøkelsen høsten 2017, i fjor, Jåtten skole. 
Andre kolonne: Samlet resultat for Stavanger, høsten 2018, årets undersøkelse 
Tredje kolonne: Samlet resultat for høsten 2018, årets undersøkelse, Jåtten skole. 
Fjerde kolonne: Resultat for høsten 2018, Jåtten skole, kun 5. trinn. 
Femte kolonne: Resultat for høsten 2018, Jåtten skole, kun 6. trinn 
Sjette kolonne: Resultat for høsten 2018, Jåtten skole, kun 7. trinn 
 

Elevundersøkelsen 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Snitt 

Jåtten 

skole 

(17-18) 

Stavanger 

kommune 

(18-19) 

Jåtten 

skole 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

5. trinn 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

6. trinn 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

7. trinn 

(18-19) 

1. Motivasjon og 

mestring 
      

1.1 Motivasjon 4,11  3,79  4,06  4,08  4,04  4,05  

1.2 Innsats 4,38  4,22  4,45  4,42  4,45  4,49  
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 1 2 3 4 5 6 

Snitt 

Jåtten 

skole 

(17-18) 

Stavanger 

kommune 

(18-19) 

Jåtten 

skole 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

5. trinn 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

6. trinn 

(18-19) 

Jåtten 

skole - 

7. trinn 

(18-19) 

1.3 Mestring 4,21  4,06  4,10  3,90  4,12  4,27  

1.4 Faglig utfordring 4,02  4,24  4,14  4,12  4,17  4,12  

2. Arbeidsmiljø       

2.1 Trivsel 4,41  4,32  4,45  4,36  4,48  4,51  

2.2 Trygt miljø 4,41  4,24  4,49  4,55  4,45  4,47  

2.5 Mobbing blant 

elever 
4,72  4,76  4,85  4,74  4,85  4,95  

2.6 Digital mobbing 4,86  4,88  4,88  4,92  4,84  4,89  

2.7 Mobbing fra 

voksne 
4,94  4,92  4,98  4,99  4,99  4,97  

3. Klasseledelse       

3.1 Støtte fra 

lærerne 
4,63  4,37  4,66  4,73  4,68  4,57  

3.2 Arbeidsro 3,47  3,72  3,57  3,78  3,35  3,59  

3.3 Elevdemokrati 

og medvirkning 
4,03  3,78  4,14  4,21  3,97  4,23  

3.4 Felles regler 4,46  4,37  4,57  4,68  4,51  4,52  

3.5 Læringskultur 4,16  4,09  4,18  4,34  4,05  4,14  

4. Vurdering       

4.1 Vurdering for 

læring 
4,31  3,97  4,23  4,20  4,16  4,33  

4.2 Egenvurdering 3,78  3,38  3,94  3,87  3,86  4,10  

4.3 Vurdering for 

læring 

(Skoleporten) 

4,11  3,75  4,12  4,07  4,05  4,24  

5. Veiledning og 

rådgivning 
      

5.1 

Skolehelsetjenesten 
4,41  4,05  4,42  4,51  4,37  4,40  

5.2 Rådgivning  - 3,83  - - - - 

6. Støtte hjemmefra       

6.1 Støtte 

hjemmefra 
4,44  4,37  4,60  4,57  4,42  4,81  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 08/19 

SAK Foreldreundersøkelsen 2018 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
Foreldreundersøkelsen ble gjennomført på 3. og 6. trinn i november – desember 2018. 
 
Invitasjonen ble i år endt ut på mail, med lenke til undersøkelsen og med individuelle passord. I 
tillegg ble det sendt ut flere varsler på SMS. Foreldrene var også varslet om undersøkelsen via 
hjemmesiden og på ukeplanene i den aktuelle perioden. 
 
Da fristen gikk ut i begynnelsen av desember ble det bestemt å utsette fristen en uke, alt for å få 
høyest mulig svarprosent. 
 
Svarprosenten er i år 84,5 prosent. Dette er langt høyere enn tidligere år. Svarprosenten per klasse 
varier fra 76 til 100 prosent. 
 
I begynnelsen av januar fikk skolen tilgang til foreløpige resultater. I tabellen under er årets resultater 
sanmmenlignet med Stavanger, samlet, samt fjorårets reseltater for Jåtten skole. 
 
Per dato har ikke skolen fått tilgang til resultatene splittet for 3. og 6. trinn, kun skolens samlede 
resultater. 
 
Foreldreundersøkelsen ble revidert høstenb 2018. Det er derfor ikke satt grenseverdier, som tidligere 
år. 
 

Foreldreundersøkelsen 

 Snitt Snitt Snitt 

 
Jåtten skole 

(17-18) 

Stavanger 

kommune 

(18-19) 

Jåtten skole 

(18-19) 

Motivasjon 4,62  4,34  4,22  

Støtte fra lærerne 4,77  4,63  4,66  

Trygt miljø 4,56  4,43  4,26  

Informasjon fra skolen 4,16  4,07  - 

Dialog og medvirkning 4,64  4,51  4,49  

FAU og SU 4,44  4,25  4,32  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 09/19 

SAK Skolemiljøutvalget 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
SMU, Skolemiljøutvalget, hadde møte 07.12.2018. Referat: 
 
 
 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Jåtten skole 
 
Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 
Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 
Telefon: 51 91 42 30 
E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 
www.linksidene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 

 
Gruppe: Skolemiljøutvalget på Jåtten skole 
Møtested:  Møterom 1 i administrasjonen 
Møtedato/ -tid: Torsdag 06.12.2018 kl. 08.30-09.30 
Deltakere: FAU v/ Johanna Paajarvi og Siv Tone Hilde-Larsen 

Elevrådet: Nora Moe 7A, Emma Kolstø 7D og Laurits Bortne 6D 
Skole/SFO: Grethe Auflem, Gaute Werner Bjørheim og Ståle Olsen  
Fraværende: Emma Kolstø 

Kopi til: Rektor 

 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 
SO 

 
18.12.18 

 
Sak 

nr.: 

 

7/18-

19 

 

Godkjenning av møteinnkalling 
 
Vedtak: Godkjent 

8/18-

19 

 

Oppfølging av saker fra sist møte 
• Ny foreldrerepresentant. Velkommen til Siv Tone 

• Ståle har vært i kontakt med Hinna Fotball som driver Åpen hall. De er gjort 

oppmerksom på at det er tatt opp bekymringer rundt det som skjer på utsiden. “Åpen 

hall” ønsker ikke å skape hysteri, men skal være ekstra på vakt i forhold til dette. 

• Elever som lar seg besvime? Er dette observert i det siste?  
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• “Oppgradering” av skolegård? Elevråd og Johanna skulle sjekke opp dette. Hvordan 

er status nå? 

 
Vedtak:  

• Det er i den siste tiden ikke observert elever som “lar seg besvime” 

• Johanna har vært i kontakt med diverse firma/etater i forbindelse med oppgradering 

av skolegård. Det er ikke funnet noen løsninger på dette. Johanna sjekker videre med 

tømmrerlinje på Jåttå vgs, om det er mulig å få laget 2-3 solide benker som kan stå 

ute. Siv Tone sjekker med FAU i forhold til maling/oppfriskning av spill o.l. i 

skolegården. Elevrådet tar på seg jobben med å fikse litt på ballbingen. Slå ned 

spiker som stikker opp, tette hull og eventuelt male. 

9/18-

19 
Vernerunde med elever 
Det må settes en tid for vernerunde på inne- og uteområder. Elevrepresentanter, skolens 

ledelse og vaktmester deltar. 

 
Vedtak:  

• Ståle tar ansvar for å få satt en tid for vernerunde i første halvdel av januar. 

10/18-

19 
 

Orientering om  ryddekonkurranse 
 
Nora og Laurits er godt i gang med å sjekke tilstanden i ganger og garderober. Elevene 

orienterer kort i møtet. 

 
Vedtak: 

• Nora og Laurits orienterte om ryddekonkurransen. 3B vant for november etter 

loddtrekning mellom 3B og 7A. Elevene rapporterte om at de ikke var imponerte 

over den innsatsen som ble lagt ned i forhold til rydding av garderober. Mange 

klasser hadde det svært rotete. 

 
11/18-

19 
Foreldreinvolvering 
Kan skolen (SMU, FAU, elevråd og ansatte) legge bedre til rette for foreldreinvolvering 

gjennom skoleåret? Ståle innleder saken. 
Rektor tar også dette opp i FAU.  

 
Vedtak: 

• Uten at det kom til konkrete avgjørelser ble det diskutert hvordan samarbeidet 

mellom skole og hjem kan bli enda bedre. Skolen kan bli flinkere på å utnytte den 

ressursen foreldre er. Det kan dreie seg om alt fra at foreldre/besteforeldre er med 

klasser på utflukter til at foreldre/besteforeldre kan bidra med sin kunnskap i tema 

det undervises i.  

12/18-

19 
Høflighetskampanje 
Skolen vil iverksette en høflighetskampanje i uke 2 
Fokusområder: 

Høyreregel 
Kroppsspråk 
Språkbruk 
Holde dører for hverandre 

 
Andre innspill? 
Vedtak 

• Skolen setter i gang høflighetskampanje i uke 2. Denne uken blir et “kickoff” for en 

langsiktig prosess. I tillegg til nevnte punkter ble det lagt til et punkt, “Vi hilser og 

sier hei/god morgen. 

12/18-

19 
 

Orientering om meldte saker ang. elevens skolemiljø (9A) 
Utvalget blir orientert om hvor mange saker som er varslet og hva skolen gjør  
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Vedtak: 
• Ståle orienterte om omfang av saker. To nye saker siden forrige møte. En sak 

avsluttet. 

13/18-

19 
Innkomne saker 

14/18-

19 
Eventuelt 

• Elevråd 

o Spørreundersøkelse om mobilbruk er gjennomført 

o Spørreundersøkelse om kvalitet i skolen Stavanger 2025 er gjennomført 

o Årets kunstkonkurranse er gjennomført. Veldig mange flotte bidrag.  

o Elevrådet arrangerer kanonballturnering. Start i januar. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ståle Olsen     
Avdelingsleder, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 10/19 

SAK Nasjonale prøver 2018 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Nasjonale prøver høsten 2018 tas til 

orientering. 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Sak 46/18. 

 

De endelige resultatene kom til skolen i desember 2018 

 

Følgende oversikt over resultatene er nå lagt ut på hjemmesiden, under Våre resultater. 

 

 

Nasjonale prøver høsten 2018, resultater 

5.trinn 
 

 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og 

kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  

 

Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen 

elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om elevene. 
Oversikten under viser snittresultat for elevene på 5. trinn, sammenlignet med snittresultat i Stavanger 

kommune, Rogaland fylke og nasjonalt, inkludert fordeling på mestringsnivå en, to og tre, der tre er 

beste nivå. 

 

Skolen analyserer underliggende resultater og vurderer tiltak på individuelt, klasse og skolenivå. Det er 

kun snitt resultat for hele skolen som offentliggjøres. 

Resultatene fra Jåtten skole kan også hentes fra skoleporten.no. 

 

Nasjonale prøver, lesing, 5. trinn, høsten 2018 
 

 
 

https://skoleporten.udir.no/
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Snitt 2018 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

lesing 51 51 49 50 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver, regning, 5. trinn, høsten 2018 
 

 

 Snitt 2018 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

regning 50 50 50 50 

 

 

Nasjonale prøver, engelsk, 5. trinn, høsten 2018 
 

 

Snitt 2018 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Engelsk 51 52 51 50 
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Nasjonale prøver høsten 2018, resultater 8. 

trinn 
 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og 

kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  

 

Oversikten under viser resultatene fra de elevene som gikk ut fra Jåtten skole våren 2018, og som nå 

går på 8. trinn på ungdomsskolen. 

 
Oversikten viser snittresultat, sammenlignet med snittresultat i Stavanger kommune, Rogaland fylke 

og nasjonalt, inkludert fordeling på mestringsnivå en, to, tre, fire og fem, der fem beste nivå. 

 

 

 

Nasjonale prøver, lesing, 8. trinn, høsten 2018 
 

 

 

Snitt 2018 Avgitte elever Stavanger Rogaland Nasjonalt 

lesing 52 51 50 50 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale prøver, regning, 8. trinn, høsten 2018 
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 Snitt 2018 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

regning 52  52 51 50 

 

Nasjonale prøver, engelsk, 8. trinn, høsten 2018 
 

 

 

Snitt 2018 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Engelsk 53 52 51 50 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 11/19 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes rektor eller driftsstyrets leder i god tid og senest innen fredag 11.01.2019. 
 
Dersom det blir meldt eventueltsaker vil rektor sende ut informasjon om dette før møtet. 
 
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 


