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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. 
 
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. 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2030.10.2018
http://www.minskole.no/jaatten
http://www.askbasen.no/
http://www.stavanger.kommune.no/aktivskole
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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 
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. 
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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. 
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 



 

 

4/5 

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 
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. 
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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 


