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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.  
 
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. 
 
 
 
 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.08.2018
http://www.minskole.no/jaatten
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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.  
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 
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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 
• 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. 
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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-booken 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. 
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 
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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: 

1. Inkludering og kollektiv praksis 
2. Foreldresamarbeid 
3. Måltider i SFO 
4. Tilbakemeldinger og veiledningskultur -profesjonsfaglig felleskap. 

 
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 

 
 
 


