
  

 

 

Møte-innkalling 
 

 

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 751/18 30.10.2018 

 

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 
Ludvig Hogstad Johannesen, 6A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall:  

Forfall bes meldt så snart som mulig. Vararepresentanter vil bli innkalt ved forfall. 

 

Sak nr.:  Side 

Sak 39/18 Innkalling og saksliste 2 

Sak 40/18 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 10.09.2018. 

3 

Sak 41/18 Aktiv skole 
Presentasjon av prosjekt Aktiv skole kl. 14:15-14:30 

9 

Sak 42/18 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

10 

Sak 43/18 Økonomirapport, januar - oktober 12 

Sak 44/18 Skoleruten 2019/2020 14 

Sak 45/18 Personalseminar 2019 17 

Sak 46/18 Nasjonale prøver, høsten 2018 18 

Sak 47/18 Skolemiljøutvalget 19 

Sak 48/18 Mobilbruk på skolen 22 

Sak 49/18 Eventuelt 26 

 
             
Nina Øglend  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 

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

SAK NR. 39/18 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes. Ny politisk representant 

er oppnevnt. 

Vedlegg: 

 

 

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

30.10.2018 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Ved en feil var Jåtten skole ikke informert om at det var oppnevnt ny politisk representant for Kristoffer 

Sivertsen (Frp) før forrige møte. Denne feilen er nå rettet opp og Petter Ingve Eiane (Frp) er oppnevnt som 

politisk representant. Bertha Veggeberg (Frp) fortsetter som personlig vararepresentant. 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene, nestleder 

Norun Kaada Sigbjørn Jårvik 2017-2018 

Representant for 
foreldrene, leder 

Nina Øglænd Espen Johnsen   2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen Marit K. Brurok 2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Asbjørn Hogstad Lena N. Nordberg 2017-2018 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 2017-2018 

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  14.01.2019 

mandag  11.03.2019 

mandag  13.05.2019 

 

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

  

www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 40/18 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 10.09.2018 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 10.09.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 11.09.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 634/18 11.09.2018 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 10.09.2018.2018 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 
Ludvig Hogstad Johannessen, 6A, elevrepresentant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Forfall: Kristoffer Sivertsen (Frp). Politisk oppnevnt representant 

 

Sak 32/18 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 29.08.2018 
Det var en feil i oversikten over driftsstyrets medlemmer, Sak 32/18. Eirik D. Skaale sto 
oppført som rektors vara. Det skal være Ståle Olsen. 
Elevrådet har valgt ny representant Ludvig Hogstad Johannesen, 6A.  

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.08.2018
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Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 33/18 Referat 
Referat fra møtet 14.05.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten, 16.05.2018. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 14.05.2018 godkjennes. 

Sak 34/18 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Elevrådet har hatt sitt første konstituerende møte. Møtet ble brukt til «bli kjent» og 
orientering om elevrådets oppgaver. Lærer Grethe R. Auflem er elevrådskontakt. 
Valg:  
Oline Voll Laate, 7C og Ludvig Hogstad Johannessen er leder/nestleder og 
representanter i Driftsstyret. Nora Moe, 7A og Emma Kolstø, 7D og Pernille Angelia 
Ottesen Aarø er valgt inn i SMU. 
 
 
 
 
FAU 
FAU har hatt sitt første møte med mange nye representanter. Fortsatt er det en 
klasse som ikke er representert med FAU representant og det er foretatt 
loddtrekning.  
FAU har startet arbeidet med å få bygd mobil talerstol/scene til 17 mai. FAU er i 
kontakt med tømrerlinjen på Jåttå vgs. 
FAU har gjennomført sykkeldag for 5. trinn.  
 
Pedagogisk personalet 
Det er mange nye lærere dette året. Det er givende. Første foreldremøte er 
gjennomført. Avklaring om tidspunkt for første foreldremøte bør skje før 
sommerferien. 
Skolen har også hatt markeringen av årets mobbemanifest og klassene har jobbet 
videre med dette. 
 
SFO   
SFO har tatt imot nesten 90 nye barn. Det har gått veldig fint. SFO tror at dette blant 
annet er resultat av alt arbeidet som ble gjort før ferien. 
SFO har gjennomført Vennskapsuker som ble avsluttet med en vellykket Ville 
Vesten fest, tidl. Cowboy og indianerfast. God hjelp fra elever på 7. trinn. 
Førstkommende torsdag er det foreldremøte i SFO. Spent på hvor mange som 
kommer. 
For øvrig er SFO usikker på om det skal gjøres noe mer med tanke på å markere 25. 
årsjubileet. Foreløpig ingen flere konkrete planer. 
 
Rektor 

Stafett og fotball, skoleåret 2017/2018 
Mot slutten av skoleåret 2017/2018 deltok lag fra Jåtten skole i Tine-stafetten 
og i Rogalandscupen i fotball for skolelag, jenter og gutter. 
Tine-stafetten. Laget fra 7. trinn vant den lokale runden og gikk videre til 
kretsfinalen i Haugesund i juni. 7. trinn vant også denne finalen og ble 
kretsmestere. 
Jentelaget i fotball spilte seg fram til semifinale mot Harestad skole, 
Randaberg. Harestad vant og gikk til kretsfinalen. 
Guttelaget vant finalekampen mot Gard skole, Haugesund. Kampen ble spilt 
i Haugesund.  
 
 

http://www.minskole.no/jaatten


 

 

5/26 

Talentiade  2017/2018 
Elevrådet arrangerte Talentiade for 1.-4. og 5.-7. trinn i mai/juni. Det var 
uvanlig mange innmeldte innslag, til sammen over 60. sang, dans, turn, 
cheerleeding, sketsjer og instrumenter.  og det ble arrangert audition.   
Finalene ble arrangert 08.06.2018 med hele skolen på tilskuerbenken. Det 
var høyt nivå på alle innslag. 
Vinnerne ble: 
1.-4. trinn: Ranvir og William André, 4.trinn; piano og cello 
5.-7. trinn: Santiago, Josef, Christoffer og Sindre, 6.trinn; Sketsj, Baywatch..  

Tilsettinger 
Ved skoleårets avslutning var det foretatt følgende tilsettinger: 
Avdelingsleder: Anna Maria Oanes, fra 01.08.2018 
Lærere: 
Trine Berqvam, fra 01.08.2018. (Trine har vært tilsatt på Jåtten skole tidligere. 
Wenche Danielsen, fra 01.08.2018 
Tor Gunnar Roalkvam, fra 01.08.2018 
Carina Pedersen, fra 01.08.2018 
Kine Merete Tryti Rødne, fra 01.08.2018 
Therese Selvik, fra 01.08.2018 
Charlotte Sande, fra 01.08.2018 
Fabiana Christine da Rosa, årsvikariat fra 01.08.2018 
Lærlinger: 
Anna Elisabeth Larsen 
Ida Næsheim 
Kontaktlærere 2018/2019 
En oversikt over hvem som blir kontaktlærere, timelærere og pedagogiske 
medarbeidere ble, med forbehold, lagt ut på skolens hjemmeside 30.05.2018: 

Kontaktlærere,  skoleåret 2018/2019 

• 1A Therese Selvik og Trine Berqvam 
• 1B Hilde Haugland Goa og Camilla Kvia  
• 1C Hilde Marie Gudmundson og Annette Ommundsen 
• 1D Wenche Michaelsen og Hanne Larssen  
• 2A Marianne Sjuve  
• 2B Berit Simonsen  
• 2C Wenche Danielsen  
• 2D Carina Pedersen 
• 3A Asbjørn Moe og Kine Merete Lie Rødne 
• 3B Berit Dagsland Haugstad  
• 3C Lovise Dirdal og Torunn Solvang 
• 3D Mette Nicolaisen  
• 4A Per Martin Mauroschat  
• 4B Lena Norberg  
• 4C Gro Magnhild S. Karlsen  

• 5A Tove Øien  
• 5B Benedicte Torgersen Stokkeland  
• 5C Unn Morken 
• 5D Anne Gunn Egeland  
• 6A Marit Kluken Brurok  
• 6B Henriette Haugen Garvik  
• 6C Grethe Karin Auflem og Ingvild Tungesvik  
• 6D Christian Stensland 
• 7A Bjørg Fagerheim 
• 7B Ann-Elin Nordhagen 
• 7C Anette Solstrand/Asbjørn B. Hogstad 
• 7D Ståle Nøstbakken 

Prosjektlærer, 1+1 smågruppeundervisning i matematikk, skoleåret 2018/2019 
• 2. og 4. trinn: Stine Auestad 

Timelærere på trinn, skoleåret 2018/2019 
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• 2. trinn: Kristine G. Høiland 
• 3. trinn: Henriette Martinsen 
• 4. trinn: Kjersti Nesheim, Ragnhild Svege 
• 5. trinn: Jonas Alsvik, Tor Gunnar Roalkvam, Eli Landa 
• 6. trinn: Mariann Sleen, Jonas Alsvik 
• 7. trinn: Dag Endresen, Geir Hetland 

Pedagogiske medarbeidere på trinn, skoleåret 2018/2019 
• 1. trinn: Anne K. Urnes, Anita B. Rønning, Iselin Tveterås, Tove Bjørnsen 
• 2. trinn: Ragnhild Lindø, Elèn Svela Gjøse, Magnus Hanssen, Grethe S. 

Jacobsen 
• 3. trinn: Modil Tufte, Martine P. Yri, Ingrid Olaussen, Christiane Zwerg 
• 4. trinn: Azadeh Aria, Anne Grethe Øglænd, Tine Fadan 
• 5. trinn: Bente Wathne, Monica Kverme, Gaute Bjørheim, Ingrid 

Olaussen, Pål Tønnesen 
• 6. trinn: Jone Sivertsen, Kenneth Marswall, Felix Å Knutsen 
• 7. trinn: Geir Hognestad, Axel Y. Johansen, Maria Selliken 

Ordfører Askelandsgate 
Etter litt fram og tilbake med hensyn til oppstartstidspunkt ble Ordfører 
Askelandsgate stengt for all innkjøring fredag 22. juni, dagen etter siste skoledag. 
Arbeidet med å trafikksikre Ordfører Askelandsgate har pågått i hele sommer og 
Ordfører Askelandsgate sto klar til skolestart 16. august. 
Samtidig med dette pågår arbeidene med å utvide parkeringsplasser i Ordfører 
Tveteraasgate og riving av Ordfører Askelandsgate 12. Dette arbeidet skal være 
ferdig 21.september. 
Rektor er i dialog med utbygger/entreprenør med tanke på ny vareinngang, HC-
parkering og skilting. 
Nytt klasserom 
Som følge av økt klassetall har skolen tatt i bruk et nytt klasserom. Det tidligere 
tekstilrommet er bygd om og omgjort til klasserom. Utstyret som tilhørte 
tekstilrommet er plassert i et nytt mindre grupperom. 
Kostnadene til ombygging er dekket av byggeier, Stavanger eiendom. Møblering 
(stoler, bord, pulter, digital skjerm mm) er et spleiselag mellom skolen og Stavanger 
eiendom.  
Utrullering av Chrome-book 
I juni fattet formannskapet vedtak om at utrulling av Chrome-book skulle forseres. 
Vedtaket innebar at midler til innkjøp til elever på 2.-4. trinn skulle frigjøres 
inneværende år mot tidligere planlagt I 2019. Midler til innkjøp på 1. trinn kommer i 
2019. 
Jåtten skole bestilte umiddelbart Chrome.-book til elevene og utrullingen tidlig i 
skoleåret 2018/2019 ble Chrome-book delt ut til elever på 2.-4. trinn. Elevene på 5.-
7. trinn fikk sine Chrome-book høsten 2017.   
Det er gjort skriftlige avtaler om bruk og ansvar for alle elevene på 4.-7. trinn. Disse 
elevene har Chrome-book med seg hjem. Foreløpig oppbevares Chrome-book til 
elevene på 2.-3. trinn på skolen. Under forutsetning av at det inngås skriftlige avaler 
med foresatte er det tanken at elevene på 3. trinn tar Chrome-book’en med seg hjem 
etter jul. Planen er videre at det kjøpes inn Chrome-book til elevene på første trinn 
tidlig i 2019. 
Mobbemanifest – Våre hjerter banker 
Årets mobbemanifest ble markert torsdag 23. august med samling i skolegården, 
overlevering av trinn-faner og flaggheising. Rektor, 7C og elevrådsleder deltok. Etter 
samlingen hadde trinnene ulike aktiviteter på ulike steder i nærmiljøet resten av 
dagen. Markeringen er ment å være en påminnelse om alle skolens 
trivselsfremmende tiltak, jmf. Sosial handlingsplan. 
Foreldremøter 
I uke 35/18 arrangerte skolen felles foreldremøter for henholdsvis 5.-7. og 1.-4. trinn. 
Fellesmøtene ble holdt i skolens gymnastikksal og ble etterfulgt av 
klasseforeldremøter i klasserommene. Rektor og avdelingsleder hadde ansvar for 
fellesmøtene, mens kontaktlærer i samarbeid med klassekontakter hadde ansvar for 
klassemøtene. Et av temaene som ble tatt opp på fellesmøte var nettvett. Dette 
temaet ble videreført på klasseforeldremøtene. 
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Fotografering 
Skolen har videreført avtale om skolefotografering med Foto Norden. Gruppebilder 
og portrettfotografering vil finnes sted i uke 36.  
Skolen har ikke noe med bestilling/betaling av bildene. Dette er avtaler som gjøres 
direkte med foreldre. Skolen mottar en skolekatalog med oversikt over alle klasser 
og elever. 
Stedfortredende rektor 
Eirik D. Skaale sluttet på Jåtten skole og gikk over i stilling i HR-avdelingen i 
Stavanger kommune 31.07.2018. Eirik D. Skaale hadde funksjonen som 
stedfortredende rektor. Ståle Olsen har gått over i denne funksjonen fra 1. august. 
Ståle er rektor i rektors fravær og vara i driftsstyret. 
Forsering av utskifting av læreverk. 
Skolen har forsert utskifting av norskverk. Det er tidligere vedtatt at skolen skulle gå 
fra Zeppelin til Salto, men at utskiftingen skulle gjøres gradvis. På grunn av elevtall 
måtte skolen supplere utgående læreverk på 6. og 7. trinn i år. I den situasjonen 
valgte rektor å heller kjøpe inn Salto til disse trinnene nå i høst. Alle trinn bruker nå 
Salto som lærebok i norsk.  
Stortingsbesøk 
Jåtten skole hadde freda 7. september besøk av stortingsrepresentant Guri Melby 
(V). Besøket var initiert av Rune Askeland (V), oppvekstpolitiker i Stavanger 
kommune. Også Per A. Torbjørnsen (V) deltok.  Det var SFO som var tema for 
besøket. Rektor og SFO-leder orienterte om Jåtten skole og Jåtten SFO. I tillegg var 
delegasjonen på «befaring» i SFO. 
Skoleruten 2019/2018 
Veiledende skolerute for skoleåret 2019/2020 har kommet og rektor orienterte om 
denne på møtet. Rektor vil legge forslag til skolerute for 2019/2020 fram for 
Driftsstyret i neste møte12.november for endelig fastsetting. Rektor foreslå mindre 
justeringer innen rammen for de politiske føringene som skolesjefen har lagt for 
skolerute, men ønsker å drøfte dette med tillitsvalgt, personalet og skolene i bydelen 
før endelig forslag legges frem for vedtak. 
Ledige stillinger 
Flere av skolens lærere vil gå ut i fødselspermisjon i løpet av skoleåret. Skolen har 
på plass lærere til å dekke de som går ut i fødselspermisjon før nyttår, men per dags 
data mangler skolen tre lærere for å dekke opp behovet nyttår. Det er derfor nå, per 
10.09.2018, lyst ut tre vikariater, men mulighet for forlengelse, fra 01.01.2019. 
Søknadsfristen er satt til 30.09.2019. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 

Sak 35/18 Økonomirapport, januar – august 
Det vises til saksframlegg sendt ut 29.08.18. I dette var det ikke lagt ved tallrapport. 
Rektor la fram økonomirapport per 31.08.2018 i møtet. Rapporten viser et 
mindreforbruk på kr. 946 241,-  tilsvarende 96,81 prosent av periodiser budsjett. 
Rapporten gir ikke et fullgodt bilde av den økonomiske situasjonen og rektor 
orienterte om denne. Økonomien er tilfredsstillende og alt tyder på at kalenderåret 
samlet sett vil gå ut med et mindreforbruk. Rektor informerte driftsstyret om at han 
ønsker å fremme forslag om at et eventuelt mindreforbruk avsettes til 
personalseminar i 2019. Dette vil bli tatt opp som egen sak i neste møte.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

Sak 36/18 Ståstedsanalyse, SFO 
SFO gjennomførte våren 2018 Ståstedsanalysen, eller en forenklet utgave av denne, 
tilpasset SFO, Stavanger kommune. Analysen inneholder redsultater fra 
foreldreundersøkelsen, og drøftinger i personalet med utgangspunkt i egenvurdering 
og SWOT-analyse. I konklusjonen listes opp fire utviklingstiltak: 

o Inkludering og kollektiv praksis 
o Foreldresamarbeid 
o Måltider i SFO 
o Tilbakemeldinger og veiledningskultur -profesjonsfaglig felleskap. 
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Vedtak 
Ståstedsanalysen, SFO, tas til orientering. 

| Videre utbygging av Jåtten skole 
Rektor orienterte om utbygging av skolegård, sør, ny sykkelsti langs Diagonalen og 
arbeid knyttet til mulighetsstudie for Jåtten skole. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. Rektor holder driftsstyret orientert om videre utvikling, 

Sak 38/18 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak 
------- 
 

 
             
Nina Øglend  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 

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

SAK NR. 41/18 

SAK Aktiv skole 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
Driftsstyrets leder har tatt initiativ til at Aktiv skole får presentere prosjektet for Driftsstyret.  
 
Det er satt av 15 minutter fra kl. 14:15 til 14:30 til dette. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 42/18 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
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 vasnkelig 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. 
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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.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 43/18 

SAK Økonomirapport, januar – oktober 2018 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 

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. 

 

Dersom det foreligger reelle tall vil rektor orientere om den økonomiske situasjonen per utgangen av 

oktober i møtet. 

 

 

Økonomirapporten per 10.10.18 viser at SFO har et relativt stort mindreforbruk, kr. 807 276, 

tilsvarende 85,93 prosent av periodisert budsjett, mens skolen har et merforbruk på 528 823,-, 

tilsvarende 101,84 prosent av periodisert budsjett. 

 

Det er tidligere gjort rede for årsaken til mindreforbruket i SFO, se Sak 25/18. Ser en vekk fra 

«tastefeilen» i budsjettavdelingen i Stavanger kommune, går SFO med rimelig balanse. 

 

Skolen har per 10. oktober gjort investeringer, Chrome-book til ansatte, der inntekten (øremerka 

midler) er ført, men utgiften, ca. 200 000 ikke ført. Samtidig har skolen ikke fått refusjon for 

lønnsoppgjøret, lokale forhandlinger, og heller ikke for Kompetanse for kvalitet. Samlet vil dette styrke 

resultatet. 

 

De vises til tidligere økonomirapporter inneværende år, som viser større mindreforbruk enn denne. 

Dette viser i hovedsak to ting: Skolen samlet har en noe høyere aktivitet (lønn) enn avsatt i 



 

 

13/26 

høstbudsjettet, men «tærer» av oppsamlet mindreforbruk fra våren 2018. I tillegg viser den at den 

prosentvise effekten av «tastefeilen» blir mindre etter hvert som året skrider fram. 

 

Samlet sett er økonomien tilfredsstillende, men aktiviteten bør økes ennå noen hakk for å tilfredsstille 

den nye lærenormen som ble innført 01.08.2018. Ut fra de tall som nå foreligger mangler skolen 0,3 

lærerstilling for å tilfredsstille normen. Rektor har som mål å innfri normen i forbindelse med de 

tilsettingene som gjøres i oktober/november, se orienteringssak. 

 

Rektor har som mål å gå ut 2018 i balanse, eller med et mindreforbruk innen rammen av +/- 3% 

regelen. Dersom kalenderåret går ut med et mindreforbruk ønsker rektor å avsette midler i henhold til 

vedtak i Sak 45/18    
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 44/18 

SAK Skoleruten 2019/2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skoleruten for 2019/2020 fastsettes som foreslått. 

Skoleruten legges ut på skolens hjemmeside så 

snart som mulig. 

Vedlegg: 

 

 

Skolen har mottatt veiledende skolerute for skoleåret 2018/2019. 

 

I henhold til vedtekter er det skolens driftsstyre som fastsetter endelig skolerute. Den enkelte skole må 

imidlertid forholde seg til følgende vedtak i Kommunalstyret for oppvekst, samt gjeldende 

arbeidstidsordninger. 

 
1. Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt at alle skoler skal ha felles skolestart om høsten.  

Også siste skoledag før sommerferien er felles for alle skolene.  

2. Kommunalstyret har vedtatt at tre av planleggingsdagene skal være felles for alle skoler/SFOer og kommunale 

barnehager.  

 

Skoleåret 2019/2020 er felles skolestart satt til 15.08.2019. Siste skoledag før sommeren er satt til 

19.06.20120. Videre er følgende dager fastsatt til planleggingsdager for alle skoler, SFO og barnehager: 

14.08.19, 15.11.19 og 02.01.2020. 

Skolen bes gjøre skoleruta, med eventuelle lokale tilpasninger, kjent for foresatte til elever ved egen 
skole på et tidligst mulig tidspunkt, senest et halvt år før skolestart. 

Rektor har drøftet skoleruten for skoleåret 2019/2020 med personalet, med tillitsvalgt og med skolene 
i Hinna bydel.  

Personalet og tillitsvalgt støtter forslaget. Slik det ser ut vil rektor på Hinna legge frem forslag 
tilsvarende Jåtten. Dette gjelder også Godeset og Gautesete, mens Gausel vil legge fram et forslag 
som avviker noe. 

På dette grunnlag fremmes forslag om skolerute for Jåtten skole, se lenger bak. Det er en endring fra 
den veiledende skoleruten til forslaget; tirsdag 14.04.2020 (fridag) flyttes til torsdag 14.11.2019. 

Hovedgrunnen til dette er å legge to planleggingsdager/fridager til midten av november, noe som 
muliggjør personalseminar, se egen sak; Sak 44/18 

Forslaget innebærer også at fastsettes for både skoledelen og SFO slik det er nevnt i forslaget. 

Vedlagt følger først veiledende skolerute, deretter forslag for skolerute Jåtten skole. 

Til orientering. Ny ordning i Stavanger kommune: 

IT-avdelingen har laget en elektronisk versjon av skoleruta for inneværende skoleår. Denne kan 
lastes over i foreldres Outlook-kalender. Skolen oppfordres til å opplyse om denne muligheten 
på sin hjemmeside.  

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolerute-for-2018-19/
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VEILEDENDE SKOLERUTE 
SKOLERUTE FOR …………  SKOLE 2019-2020 

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO/ kommunale barnehager: 14.8., 15.11., 2.1. 

Skolestart i august for alle skoler: 15.8.    Siste skoledag i juni for alle skoler: 19.6. 

August 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31      1  2  3  4   

32 5 6 7 8 9 10 11   

33 12 13 14 15 16 17 18   

34 19 20 21 22 23 24 25   

35 26 27 28 29 30 31    
 

                                  Januar 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

1   1 2 3 4 5   

2 6 7 8 9 10 11 12   

3 13 14 15 16 17 18 19   

4 20 21 22 23 24 25 26   

5 27 28 29 30 31    
 

Februar 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

5      1 2   

6 3 4 5 6 7 8 9   

7 10 11 12 13 14 15 16   

8 17 18 19 20 21 22 23   

9 24 25  26   27  28  29   
 

September 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

35        1   

36 2 3 4 5 6 7 8   

37 9 10 11 12 13 14 15   

38 16 17 18 19 20 21 22   

39 23 24 25 26 27 28  29  

40 30        
 

Fri- og feriedager 

1.8. 
15.8. 
7.- 13.10.  
15.11.  
23.12.- 5.1.  
 
6.1.  
24.2. - 1.3. 
6. - 14.4.  
1.5. 
17.5. 
21.5. 
22.5. 
1.6. 
19.6. 
 

 
 
 
 

SFO-oppstart  
Skolestart  
Høstferie  
Fridag  
Juleferie  
 
Første dag etter jul 
Vinterferie  
Påskeferie  
Off.høytidsdag 
Grunnlovsdag 
Kristi Himmelfart 
Fridag 
2.pinsedag  
Siste skoledag  

Første skoledag 15. august 
 

 Elevene på 1.trinn starter kl.09.00  
 Elevene på 2.-7.trinn starter kl. 08.30  
 
 Elevene på 8.trinn starter kl. 09.00      
 Elevene på 9. og 10.trinn starter kl. 08.30 
 

Mars 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

9        1   

10 2 3 4 5 6 7 8   

11 9 10 11 12 13 14 15   

12 16 17 18 19 20 21 22   

13 23 24 25 26 27 28      29         

14 30 31               
 

Oktober 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40  1 2 3 4 5  6   

41 7 8 9 10 11 12 13   

42 14 15 16 17 18 19 20   

43 21 22 23 24 25 26 27  

   44 28 29       30 31     
 

April 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

14   1 2 3 4 5   

15 6 7 8 9 10 11 12   

16 13 14 15 16 17 18 19   

17 20 21 22 23 24 25 26  

18 27 28 29 30    
 

November 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44        1  2    3    

45 4 5 6 7 8 9 10   

46 11 12 13 14 15 16 17   

47 18 19 20 21 22 23 24   

48 25 26 27 28 29 30    
 

Mai 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18     1 2 3   

19 4 5 6 7 8 9 10   

20 11 12 13 14 15 16 17   

21 18 19 20 21 22 23 24   

22 25 26 27 28 29  30  31  
 

Desember 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48        1   

49 2 3 4 5 6 7 8   

50 9 10 11 12 13 14 15   

51 16 17 18 19 20 21 22   

52 23 24 25 26 27 28 29  

 30 31       
 

Juni 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

23 1 2 3 4 5 6 7   

24 8 9 10 11 12 13 14   

25 15 16 17 18 19 20 21   

26 22 23 24 25 26 27 28  

27 29 30      
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SKOLERUTE FOR JÅTTEN SKOLE 2019-2020 

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO/ kommunale barnehager: 14.08.19, 15.11.19, 02.01.20. 

Skolestart i august for alle skoler: 15.08.19    Siste skoledag i juni for alle skoler: 19.06.20. 

August 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31      1  2  3  4   

32 5 6 7 8 9 10 11   

33 12 13 14 15 16 17 18   

34 19 20 21 22 23 24 25   

35 26 27 28 29 30 31    
 

                                  Januar 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

1   1 2 3 4 5   

2 6 7 8 9 10 11 12   

3 13 14 15 16 17 18 19   

4 20 21 22 23 24 25 26   

5 27 28 29 30 31    
 

Februar 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

5      1 2   

6 3 4 5 6 7 8 9   

7 10 11 12 13 14 15 16   

8 17 18 19 20 21 22 23   

9 24 25  26   27  28  29   
 

September 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

35        1   

36 2 3 4 5 6 7 8   

37 9 10 11 12 13 14 15   

38 16 17 18 19 20 21 22   

39 23 24 25 26 27 28  29  

40 30        
 

 

 

Fri- og feriedager 

1. aug. 
14.aug. 
15 aug. 
7.- 13.okt.  
15.nov  
16.nov. 
23.des.- 5.jan.  

2020 
6.jan.  
24.feb.. - 1.mar 
6. - 13.april.  
1.mai. 
17.mai. 
21.mai. 
22.mai. 
1.juni. 
19.juni. 
 

SFO-oppstart  
SFO-planlegg. dag 
Skolestart  
Høstferie  
Fridag  
Fridag 
Juleferie  
 
Første dag etter jul 
Vinterferie  
Påskeferie  
Off.høytidsdag 
Grunnlovsdag 
Kristi Himmelfart  
Fridag 
2.pinsedag  
Siste skoledag  

Første skoledag 15. august 2019 
 

 Elevene på 1.trinn starter kl.09.00  
 Elevene på 2.-7.trinn starter kl. 08.30  
 

Mars 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

9        1   

10 2 3 4 5 6 7 8   

11 9 10 11 12 13 14 15   

12 16 17 18 19 20 21 22   

13 23 24 25 26 27 28      29         

14 30 31               
 

Oktober 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40  1 2 3 4 5  6   

41 7 8 9 10 11 12 13   

42 14 15 16 17 18 19 20   

43 21 22 23 24 25 26 27  

   44 28 29       30 31     
 

April 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

14   1 2 3 4 5   

15 6 7 8 9 10 11 12   

16 13 14 15 16 17 18 19   

17 20 21 22 23 24 25 26  

18 27 28 29 30    
 

November 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44        1  2    3    

45 4 5 6 7 8 9 10   

46 11 12 13 14 15 16 17   

47 18 19 20 21 22 23 24   

48 25 26 27 28 29 30    
 

Mai 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18     1 2 3   

19 4 5 6 7 8 9 10   

20 11 12 13 14 15 16 17   

21 18 19 20 21 22 23 24   

22 25 26 27 28 29  30  31  
 

Desember 2019 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48        1   

49 2 3 4 5 6 7 8   

50 9 10 11 12 13 14 15   

51 16 17 18 19 20 21 22   

52 23 24 25 26 27 28 29  

 30 31       
 

Juni 2020 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

23 1 2 3 4 5 6 7   

24 8 9 10 11 12 13 14   

25 15 16 17 18 19 20 21   

26 22 23 24 25 26 27 28  

27 29 30      
 

 

Planleggingsdager: 
Skolen: 12.08.19, 13.08.19, 14.08.19, 
14.11.19, 15.11.19, 02.01.20. 
SFO: 14.08.19, 14.11.19, 15.11.19, 
02.01.20, 22.05.20. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 45/18 

SAK Personalseminar 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret støtter forslaget om at det planlegges 

personalseminar for hele personalet på Jåtten skole 

høsten 2019. Personalseminar kan gjennomføres 

under visse forutsetninger. 

Vedlegg: 

 

 
 
Rektor ønsker å igangsette planlegging av et peronalseminar under forutsetning av at det er 
økonomisk forsvarlig. 
 
Personalseminaret er tenkt å gjennomføres for hele personalet, alle ansatte i SFO og skolen, 
høsten 2019 i forbindelse med planleggingsdagene 14. og 15. november. 
 
Det er ikke konkrete planer om hvor seminaret skal være, hvor lenge det skal vare eller det 
faglige innholdet. Planleggingen vil imidlertid ta utgangspunkt i at seminaret innebærer reise 
og opphold utenfor landets grenser. 
 
Et personalseminar skal ha et klart faglig innhold og det vil bli avsatt tid i programmet til 
dette. Samtidig skal et slik seminar ha sosiale og miljømessige aspekter for å styrke 
samhold/felleskap i personalet. 
 
I utgangspunktet vil personalseminaret omfatte to planleggingsdager, men det er mulig dette 
kan forlenges og at personalet gir av egen fritid. Det er også mulig at seminaret blir 
gjennomført med en egenandel, dog ikke større enn at egenandelen står til hinder for noens 
deltakelse.   
 
En tilslutning til å starte planleggingen anses som driftsstyret gir sin godkjenning til at 
personalseminaret gjennomføres. Dirftsstyret vil bli informert om detaljer og program høsten 
2019. 
 
I Sak 35/18 i sist møte, og i Sak 42/18 har rektor gjort klart at han ønsker å avsett midler til å 
gjennomføre et personalsemniar fra inneværende års budsjett, under forutsetning av at 
kalenderåret 2018 går ut med et mindreforbruk. Det forutsettes at mindreforbruket i sin helhet 
kan avsettes til dette formålet. Videre vil det bli aktuelt å avsette midler i 2019 budsjettet. 
 
Dersom driftsstyret gir sin tilslutning til at planlegging kan starte, og dermed også 
gjennomføres, vil rektor orientere Skolesjefen i Stavanger om at personalet på Jåtten skole 
gjennomfører et peronalseminar høsten 2019, i henhold til retningslinjer.. 
 
Skolen vil bruke Stavanger kommunes reiseopperatør for bestilling av reis, opphold og andre 
fellesaktiviteter. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 46/18 

SAK Nasjonale prøver 2018 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Nasjonale prøver i Regning, Lesing og Engelsk, alle digitale, ble gjennomført på 5. trinn i perioden fra 
15. oktober til 2. november. 
 
Under forutsetning av det foreligger resultater vil rektor kunne orientere om disse i møtet. 
 
Det er avsatt fellestid i det pedagogiske personalet til gjennomgang av resultatene og analyse av 
disse, og skolen er opptatt av å vurdere eventuelle konsekvenser for undervisningen. Selv om 
resultatene er resultater fra 5. trinn er det viktig at hele skolens pedagogiske personale deltar i dette 
arbeidet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 47/18 

SAK Skolemiljøutvalget 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
SMU, Skolemiljøutvalget, hadde sitt konstituerende møte fredag 26. oktober. 
 
 
 

 

Møte 

referat     
 

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: Fredag 26.10.2018 kl. 08.30-09.30 
Deltakere: 

 

 

Forfall:  

FAU v/Johanna Paajarvi  
Elevrådet: Nora Moe 7A, Emma Kolstø 7D og Pernille Angelia Ottesen Aarø 6C 
Skole/SFO: Grethe Auflem, Gaute Bjørheim og Ståle Olsen  

 

 

Kopi til: Rektor 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 
SO 

 
23.10.18 

 
Sak nr.: 

 

1/17-18 

 

Godkjenning av møteinnkalling 
Laurits Bortne er elevrepresentant i stedet for Pernille 
 

2/17-18 

 

Konstituering 
Valg av leder og sekretær 
 
Foreslår at sekretær leder møtet hvis leder er fraværende.  

 
Vedtak: Leder Johanna Paarjarvi 
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Sekretær - Ståle Olsen 
3/17-18 Møtedatoer 2018/2019 

 
Forslaget er 26/10, 7/12, 8/3 og 10/5 
Vedtak: Godkjent Tidspunkt 8.30-9.30 

3/17-18 

 

Hva er skolemiljøutvalget og hva skal vi jobbe med? 

 
Veileder til medlemmene: http://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-

247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf  
 
Formålet er økt deltakelse og medinnflytelse og for å kunne gi råd til skolen og be om 

tiltak. 
 
Hvorfor? 
Informasjon om skolemiljøet 
Komme med forslag og uttale deg. 
 
Hva kan utvalget påvirke? 
Godt fysisk miljø 
Godt psykososialt miljø 
Ordensreglementet 
Brukerundersøkelser 
Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen 
Trivselstiltak (rydde konkurransen) 
 
Hva er et godt fysisk skolemiljø? 
Lysforhold, støy, temperatur, luft, uteområder, lekeapparater, gode rammer rundt 

skolemåltidet 
 
Hva er et godt psykososialt skolemiljø? 
Hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen 
Skolen skal ha gode rutiner for å oppdage krenkelses og sette inn tiltak som skal evalueres 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
Saker i skolegården som kan gripes tak i(fra elevrådet): oppmaling av spill o.l., 

benker i skolegården. Kjedelig med for mange hvite vegger - mer farger? 
Ny skolegård for de minste, kan det gjøres noe mer for de eldste elevene. 
Kan ballbingene fikses. Vegg bak ballbingen og vegg på grusbanen kan med fordel 

males og gjøres friskere. 
Elevrådet følger opp i forhold til uteområdet. 
Johanna sjekker om det er noen bedrifter som for en billig pris kan bidra i forhold til 

dette. 

 

4/17-18 
 

SMUs ryddekonkurranse - trivselstiltak  
 
Har vært en suksess tidligere. 
Alle klasser har vært med og vi kåret en vinner per måned som fikk en premie pluss 

vandrepokal 
Tre dommere som tar stikkprøver tre ganger per måned. 
 
Forslag til vedtak: Ryddekonkurransen starter i uke 45. Elevene i SMU. 
Nora og Laurits tar ansvaret for ryddekonkurransen. 
Ståle lager skjema for når kontroll skal utføres. 

http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf
http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf
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November er første måned i konkurransen.  

 
5/17-18 
 

Orientering om meldte saker ang. elevens skolemiljø (9A) 
Utvalget blir orientert om hvor mange saker som er varslet og hva skolen gjør  

 
6/17-18 Eventuelt  

Elever lar seg med vilje besvime. Hyperventilering, kvelning er blant annet “metoder” for 

dette. Dette gjelder de eldste elevene på skolen. Gjelder både gutter og jenter, men elevene 

sier det gjelder jentene mer enn guttene. 

 
Gjenger - det avtales slåsskamper mellom elever på Åpen hall, gjelder elever helt ned i 

6.klasse. 
Ståle kontakter Åpen hall for å informere om vår bekymring i forholdet til det som skjer 

rundt Åpen hall. 
 
Johanne sjekker med FAU i forhold til en foreldrerepresentant til SMU. 

 

 

Med hilsen 

 

Ståle Olsen     
Avdelingsleder, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 48/18 

SAK Mobilbruk på skolen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

 

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. 

Spørreskjemaene som skal besvares ble sendt skoen 26. oktober 2018. 

 

Spørreskjema til Elevråd er videresendt elevrådet for utfylling. 

 

Frist for tilbakemelding til skolesjefen er satt til 26. november. 

 

Vedlagt oversendelsesbrev og spørsmålsskjema til Driftsstyret. 

 

I spørsmålsskjema til Driftsstyret har rektor lagt inn forslag til svar. 
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Til: 

Driftsstyrene ved skolene i Stavanger kommune  

Elevrådene ved de offentlige skolene i Stavanger kommune 

 
Mobiltelefoner på skolen: 
Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger ønsker at rådmannen skal innhente innspill, erfaringer og 

anbefalinger fra skolene, eleven og foreldrene når det gjelder hvordan mobilbruk i skolen skal 

reguleres.1  

Skolesjefen sender derfor ut to skjema med spørsmål som vi ber om tilbakemelding på: 

1. Spørsmål til driftsstyrene 

2. Spørsmål til elevrådene 

Rektor og den ansatte ved skolen som er ansvarlig for elevrådet må selv finne fram til en måte å få 

besvart spørsmålene på som er hensiktsmessig. På flere av spørsmålene vil det kanskje ikke være mulig 

å komme fram til et felles svar, og er det sterk dissens f eks i driftsstyret, er det mulig å la ulike syn 

framkomme i svarrubrikken. Et alternativ kan være at f eks rektor lager et utkast til svar, som så 

diskuteres og redigeres f eks i et driftsstyremøte. Det samme gjelder svarene fra elevrådene. 

Når det gjelder spørsmålene til elevrådene, vil muligens ikke alle spørsmålene vil være like relevante 

for alle trinn på barneskolene. Relevansen vil også avhenge av hvilken regulering og praksis den 

enkelte skole har for mobilbruk i dag. Derfor kan den enkelte skole velge hvilken måte det er mest 

passende å innhente informasjon fra elevene på. 

Selv om noen av spørsmålene er formuler som ja/nei-spørsmål, er det fint om det blir skrevet en 

utfyllende begrunnelse eller forklaring der det er relevant.  

Det er også å viktig å være oppmerksom på de rammene som regulering av mobiltelefonbruk skjer 

innenfor. Skolen har mulighet til å regulere mobilbruk i skoletiden, ikke ellers. Skolene kan heller ikke 

forby elevene å ha med seg mobiltelefon på skolen.   

Vennligst send deres tilbakemelding til jorgen.sorbo@stavanger.kommune.no innen 26. november 

2018. 

 

 

 

 

  

                                                   
1 Dette ble vedtatt i Kommunalstyret for oppvekst sitt møte 23.5.18, sak 22/18: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691206 
Se ellers avisomtale av saken her: https://www.pressreader.com/norway/stavanger-
aftenblad/20180528/281702615387431 
 

mailto:jorgen.sorbo@stavanger.kommune.no
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/691206
https://www.pressreader.com/norway/stavanger-aftenblad/20180528/281702615387431
https://www.pressreader.com/norway/stavanger-aftenblad/20180528/281702615387431
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Spørsmål til driftsstyrene: 
 

Navn på skole:  Jåtten skole 

 

1. Beskriv kort hvilke regler skolen har for elevenes mobilbruk i dag: 

 

I skolens ordensregler, vedtatt av Driftsstyret 14.04.2018 heter det: (utdrag av gjeldende 

ordensreglement) 

 

«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at du har krav på respekt. 

• ….. 
• Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken i skoletiden.  
• ……. 

 

Skolens ordensregler er nærmere utdypet i Tillegg til ordensreglement, der det heter: 

 
• Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken i skoletiden.  

• Dette gjelder hele skoletiden, fra kl. 07:30 til 16:30, inkludert friminutt og på skolens 
område før/etter undervisningstid og utenfor skolens område når skolen/klassen er på 
tur. 

• Når det er avtalt med lærer, og en del av undervisningen kan elever bruke egen 
mobiltelefon/andre digitale enheter som del av undervisningen. 

• Voksne kan bruke mobiltelefon i arbeidstiden under forutsetning av at dette er 
jobbrelatert. 

• Dette gjelder også andre digitale redskap som muliggjør kommunikasjon (telefon og 
tekstmeldinger), GPS-sporing og fotografering/filming, f. eks. Smartklokker.  

• Bruk av mobil på skolens område i skoletiden kan medføre konfiskering. Foreldrene må 
da hente mobilen.  

• Det presiseres at mobiltelefon tas med på eget ansvar og at skolen ikke har noe ansvar 
for denne. 

 

 

2. I dag er ikke regulering av mobilbruk adressert spesifikt i kommunens reglement for orden 

og oppførsel. Ser skolen et behov for at det kommunale ordensreglementet legger klare felles 

føringer for mobilbruk i skolene i kommunen?  

 

Det kan være nyttig for skolene at rådmannen/skolesjefen uttrykker en felles holdning til mobilbruk i 

skolen. Det er imidlertid ikke ensbetydende med at dette skal inn i det kommunale 

ordensreglementet, ikke minst fordi den digitale utviklingen går så fort at det vil være vanskelig for 

det kommunale ordensreglement å holde følge. 

Skolen mener derfor at det er bedre at rådmannen/skolesjefen uttrykker en felles holdning som 

hjelper skolene å sette klare grenser/jobbe med holdninger for bruk av mobil/digitale enheter.  

 

Dersom mobilbruk skal inn i det kommunale ordensreglementet bør regelverket: 

o ta høyde for at andre digitale enheter som muliggjør kommunikasjon, sporing og opptak 

av lyd/bilde/film omfattes av samme regler som mobiltelefoner. 

o ta høyde for at slike digitale enheter, for eksempel mobiltelefon, kan inngå som en del av 

undervisningen og altså er lovlig å ha med på skolen når dette er avtalt med lærer.. 

 

 

3. Slik situasjonen er i dag, opplever skolen det at mobilbruk blant elever skaper utstrakte 

forstyrrelser og går ut over konsentrasjonen i læringsarbeidet?  
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Nei. Skolen håndterer dagens regler på en måte som ikke fører til «utstrakte forstyrrelser» eller andre 

problemer.  

 

 

4. Slik situasjonen er i dag, opplever skolen at elevenes mobilbruk i skolen i utstrakt grad 

passiviserer elevene og/eller er en kilde til konflikt i friminuttene?   

 

Nei, ikke i utstrakt grad. 

 

 

 

5. Bør det være opp til hver enkelt skole, gjennom sitt lokale ordensreglement, å bestemme om 

elevene skal få lov til å bruke mobiltelefoner i friminuttet?  

 

Ja.  

 

 

6. Har skolen andre kommentarer og innspill som dere mener rådmannen bør ta hensyn til i 

utarbeidelsen av denne saken? 

 

Ja, se over, spørsmål 2. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 48/18 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes rektor eller driftsstyrets leder i god tid og senest innen fredag 08.11.2018. 
 
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. 


