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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 604/18 29.08.2018 

 

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 
Ny elevrepresentant 
Kristoffer Sivertsen (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 32/18 Innkalling og saksliste 2 

Sak 33/18 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 14.05.2018. 

3 

Sak 34/18 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 35/18 Økonomirapport, januar - august 11 

Sak 36/18 Ståstedsanalyse, SFO 12 

Sak 37/18 Videre utbygging av Jåtten skole 22 

Sak 38/18 Eventuelt 25 

 
             
Nina Øglend  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 

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

SAK NR. 32/18 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes Vedlegg: 

 

 

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

??????.2018.  

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

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 

Kristoffer Sivertsen (Frp) Bertha 
Veggeberg (Frp) 

2015-2019 

Elevrepresentant Ny representant, 6. trinn  2018-2020 

Elevrepresentant Oline Voll Laate, 7C  2017-2019 

Rektor Arne Kristian Espedal Eirik D. Skaale -------- 

 

 

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

Møterom 1, Jåtten skole. 

 

Møteplan skoleåret 2018/2019: 

mandag  10.09.2018 

mandag  12.11.2018 

mandag  14.01.2019 

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. 33/18 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 14.05.2018 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 14.05.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 15.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    429/18 15.05.2018 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 14.05.2018 kl. 14:00.  

Deltakere: Nina Øglænd, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder 
Asbjørn Hogstad, representant, undervisningspersonalet  
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Bertha Veggeberg (Frp). Politisk oppnevnt representant, vara 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Kristoffer Sivertsen (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Monica Kverme, representant, andre ansatte, vara 
Sofia Martinsen Vatland, 7B, elevrepresentant 
Oline Voll Laate, 6C, elevrepresentant 
 

Sak 22/18 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 03.05.2018.  
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

http://www.minskole.no/jaatten
file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/4.%202017-2018%20Skoleåret/Driftsstyret/171113/www.minskole.no/jaatten
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Sak 23/18 Referat 
Referat fra møtet 12.03.2018 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten, 13.03.2018. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 12.03.2018 godkjennes. 

Sak 24/18 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
FAU 
17. mai 
Det meste går på planlegging av 17. mai. Alt skal nå være i rute. FAU er dyktige og gjør 
en formidabel jobb. 
 
Personalet 
17. mai og avslutning av skoleåret 
Også lærerne er for tiden mest opptatt av 17. mai og planlegging av avslutningen av 
skoleåret. Særlig 7. trinn har det travelt i denne for bindelse. 
 
SFO 
Filuftsslivsuker 
SFO har friluftslivsuker i hele mai. SFO er mye ute og på båtturer. Alle som går på SFO 
skal på båttur, noen i samarbeid med skolen, hel dag/halv dag. Videre skal SFO ha 
idrettsdag og Mini highland games. 
Dyreparken 
4. trinn reiser på avslutningstur til Dyreparken siste uke i mai. 
Nye elever 
SFO deltar når skoen har besøksdag for neste års elever på 1. trinn tirsdag 29. mai. I 
tillegg tar SFO imot barnehager som er på besøk med elever som skal begynne på 
skolen til høsten og i juni har SFO åpent fire kvelder der barn og foreldre til barn som skal 
begynne til høsten ønskes velkommen. 
 
Rektor 
Høring plan 2462P 
Fra LINN ARKITEKTUR har det kommet forslag til endringer i plan 2462 P, 
riggtomten, Boganesveien. Forslaget innebærer endringer i gjeldende 
reguleringsplan. Økt byggehøyde og at bygget trekkes nærmere Boganesveien. 
Høringsfristen var 30. mars. Rektor har svar på høringen. Høringssvar fra Jåtten 
skole legges var lagt ved innkallingen. 
Radonmålinger 
Som tidligere nevnt ble det i vinter gjennomført radonmålinger over helse skolen. 
Målingene er sluttført men resultatene foreligger ikke. 
Inneklima, P-bygget 
Som nevnt tidligere har det blitt gjennomført inneklimamålinger i P-bygget. Det er 
Helsesjefen i Stavanger v/Miljørettet helsevern som har gjennomført målingene for 
Stavanger eiendom. Resultatene viser at enkelte rom har ppm CO2-verdier under 
normalen. Stavanger eiendom har iverksatt tiltak med leverandør av 
ventilasjonssystemet for å oppgradere ventilasjonen. Dette arbeidet pågår. 
Arbeidstidsavtale, lærere 
Det er inngått lokal avtale om arbeidstid for lærere i henhold til særavtale SFS 2213. 
Avtalen er fremforhandlet mellom rektor og tillitsvalgt og regulerer lærernes 
arbeidstid neste skoleår. Avtalen bygger på de drøftinger og forhandlinger som er 
gjennomført mellom partene på sentralt hold.  
Tilsettinger 
Det er foregått en rekke tilsettinger i mars/april, alle med tanke på neste skoleår. 
Behovet for nye lærere fremkommer delvis av at nåværende ansatte slutter, 
nåværende ansatte går ut i permisjoner og økt/ny lærenorm. 
Arbeidet med å dekke behovet er ikke sluttført og pågår kontinuering. Det er fortsatt 
behov for flere lærere. Arbeidet gjennomføres samabeid med tillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet.  
Det er per dags dato foretatt følgende tilsettinger som lærer: 

• Annette Ommundsen, lærer, overført fra vikariat til fast stilling fra 01.08.2018. 

http://www.minskole.no/jaatten


 

 

5/25 

• Stine Auestad, overført fra vikariat til fast stilling fra 01.08.2018. 

• Jonas Alsvik, årsvikariat videreføres fra 01.08.2018 

• Trine Berqvam, ny, fast stilling fra 01.08.2018 

• Wenche Danielsen, ny, fast stilling fra 01.08.2018 

• Tor Gunnar Roalkvam, ny, fast stilling fra 01.08.2018 

• Carina Pedersen, ny, fast stilling fra 01.08.2018 

• Ine Marie Stensland, ny, årsvikariat fra 01.08.2018 

• Therese Selvik, ny, fast stilling fra 01.08.2018 
Skolen har hatt utlysing av ytterligere lærerstillinge ute, med søknadsfrist 13.05.2018. 18 
søkere har meldt seg, og det er innkalt til intervjuer. Det er aktuelt med to eller tre nye 
tilsettinger. 

Eldres dag 
7. trinn arrangerte og gjennomførte Eldres dag onsdag 18. april. Eldres dag er en 
innarbeidet tradisjon på Jåtten skole. Eldre i bydelen og med tilknytning til skolen blir 
invitert til skolen. Det serveres kaffe og kaker, og det er omfattende program med 
elevinnslag fra alle trinn. Elever på 7. trinn er vertskap. Skolen har fått positiv 
tilbakemeldinger.  
Evelyn Johansen, tidligere lærer og inspektør ved Jåtten skole bistår og hjelper til 
under arrangementet som programleder. 
Jåtten skole 120 år – Jåtten SFO 25 år 
Jåtten skole er 120 år i år. Jåtten SFO feirer 25 års jubileum. Begge jubiléene vil bli 
markert i årets 17. mai-tog. Jubileene er egentlig til høsten. Skolen vil vurdere om 
det også skal markeres med spesielle arrangementer da, men foreløpig er det ingen 
konkrete planer ut over at banner som vil bli brukt i 17. maitoget skal få en synlig og 
markert plass ut året. SMU vil imidlertid også behandle denne saken i møtet 4. mai. 
Utbygging, Jåtten skole 
Det er politisk vedtak om at det skal utarbeides et mulighetsstudie for Jåtten skole 
2032. Mulighetsstudiet skal skissere videre, eventuelt etappevis utbygging av skolen. 
Vedtak om mulighetsstudie ble fattet samtidig med at planlagt utbygging av Jåtten 
skole, med ferdigstilling 2019, ble stanset i 2017. Prosjektavdelingen i Stavanger 
kommune v/Ketil Heggheim, har frist ut 2018 med å ferdigstille studiet. 
På direkte forespørsel har rektor fått informasjon om at dette arbeidet tar til rett over 
sommerferien og at skolen vil bli involvert i arbeidet. Foreløpig er det ikke blitt gjort 
noe med dette studiet. 
Klasseromssituasjonen 
Som følge av økning i antall klasser, fra 26 til 27, fra høsten 2018, vil Kunst og 
Håndverksrommet, tekstil, bli bygd om til klasserom. Stavanger eiendom er involvert 
i arbeidet og de bygningsmessige arbeidene er planlagt gjennomført før skolestart 
høsten 2018. Det er foreløpig noe uklart hvem som skal koste møbleringen av 
klasserommet, men det er god dialog med Stavanger eindom. 
Utskifting av vinduer 
På grunn av slitasje og punkterte vinduer vil, etter all sannsynlighet, vinduene i 
klasserom i 1. etasje m/vest, bli skiftet ut. Arbeidene vil sannsynligvis bli gjennomført 
i sommer, eller tidlig høst. 
Rekkefølgekrav – Ordfører Askelandsgate 
Arbeidene med å opparbeide/trafikksikre Ordfører Tveteraasgate og Ordfører 
Askelandsgate er noe forsinket. Etter tidligere planer skulle arbeidene i Ordfører 
Askelandsgate startet rett over 17. mai. Nå vil ventelig arbeidene starte opp i juni. 
Prosjektleder opplyser at entrenør er valgt etter anbudsrunde og kontakt vil bli 
skrevet i uke 19. Deretter vil det som skal gjøres i Ordfører Tveteraasgate gjøres 
først. Deretter starter de mer omfattende arbeidene i ordfører Askelandsgate. Når 
anlegget starter i Ordfører Askelandsgate vcil dette få innvirkning på elevenes 
skolevei og adkomsten til skolen. 
I forbindelse med trafikksikring av Ordfører Askelandsgate vil også hus nr. 11og 
skuret på hjørnet av A-bygget bli revet. Ordfører Askelandsgate vil bli utvidet og 
avsluttet med en såkalt hesteskoløsning. I tillegg vil det bli anlagt nedgravde 
søppelkonteinere på øyen i hesteskoen.  
Rektor vil etter all sannsynlighet kunne orientere mer om oppstart og gjennomføring 
på møtet i Driftsstyret. 
Etter at disse arbeidene er sluttført vil arbeidet med å opparbeide ny skolegård mot 
sør stå for tur. Opptakstidspunkt for dette uklart. Deretter, som siste prosjekt, vil 
arbeidet i lille skolegård og ny sykkelsti langs stå for tur. 
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Det vi bli informert på skolens hjemmeside når anleggene starter og hvilke 
konsekvenser dette får for elevene og tilkomsten til skolen.  
Opplæringslovens kapittel 9A 
Skolen har i perioden fra 01.01.2018 til 01.05.2018 utarbeidet 9 aktivitetsplaner i 
henhold til Opplæringslovens kapittel 9A, hvorav en er revidering av tidligere plan. 
Dette innebærer at det er utarbeidet aktivitetsplaner i åtte saker. To er under 
utarbeidelse per 30.04.2018. 
På bakgrunn av en konkret hendelse, der en elev ble slått i hode flere gangen da 
han lå nede, er en av disse sakene meldt Fylkesmannen i Rogaland. Skolen hadde 
frist til mandag 23. april med å gi Fylkesmannen tilbakemelding. Fristen ble holdt. 
Saken er under behandling.  
Skolens ledelse (unntatt offentlighet inntil 15. mai -orientert om uten at elevene var til stede) 

Avdelingsleder Eirik D. Skaale har sagt opp sin stilling som avdelingsleder. Han går 
over i stilling som HR-rådgiver i Stavanger kommune. Oppsigelsen kom 
overraskende og vil bli meddelt personalet tirsdag 15. mai. Stillingen vi bli utlyst 
samme dag. Oppsigelsen er kommer på et svært utfordrende tidspunkt da også 
avdelingleder Sissel Nord Nilsen skal ut i permisjon. Sissel skal inn i et vikariat i PPT 
fra 01.06.2018 til 01.04.2009. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 25/18 Økonomirapport, januar – april 
Økonomirapport, tatt ut 17.04.2018, var sendt ut sammen med innkalling. Rektor 
orienterte muntlig om situasjonen per 30.04.2018. Økonomirapporten per utgangen 
av mars viser et mindreforbruk på kr. 403 356, tilsvarende 96,60 prosent av 
periodisert budsjett. Det relativt store mindreforbruket skyldes en feil 
økonomiavdeling i Stavanger kommune har gjort, knyttet til SFO budsjettet. Rektor 
gjorde rede for dette og konsekvensene, samt refererte tall ved utgangen av april. 
Trenden fortsetter. Den økonomiske situasjonen, samlet sett, tillater planlagt 
aktivitetsøkning høsten 2018.  
 
Vedtak 
Økonomirapportering tas til orientering. 

Sak 26/18 Desentralisert kompetanseutvikling – Utdanningsregion Midt-Rogaland 
Stavanger kommune har i samarbeid med de andre kommunene i Utdanningsregion 
Midt- Rogaland inngått partnerskap med hverandre og Universitetet i Stavanger. 
Målet er at kommunene (Stavanger, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland, Finnøy, 
Rennesøy, Kvitsøy) sammen skal utvikle og skape enda bedre skoler, og bidra til 
ytterligere læring for elevene. Skolen har etter drøftinger i personalet og i 
medbestemmelse foreslått deltakelse i gruppe 1 og med inkludering som 
innsatsområde. 
Partnerskapet er støttet og finansieres over statlige øremerka midler. 
 
Vedtak 
Driftsstyret støtter deltakelse i partnerskapet, desentralisert kompetanseutvikling, 
Midt Rogaland, i fase 1 med nevnte innsatsområde; inkludering. 

Sak 27/18 Møtedager skoleåret 2018/2019 
Det er foreslått følgende møtedager skoleåret 2018/2019. Møtedagene er foreslått i 
henhold til møtekalender for FAU. 
mandag 10.09.2018 
mandag 12.11.2018 
mandag 14.01.2019 
mandag 11.03.2019 
mandag 13.05.2019 

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. Driftsstyret har 
sine møter på Jåtten skole kl. 14:00, Møterom 1. 
 
Vedtak 
Driftsstyrets møtedager skoleåret 2018/2019 fastsettes som foreslått. 

Sak 28/18 SMU 
Referat fra Skolemiljøutvalget 16.03.2018 og innkalling til SMU sitt møte 04.05 var 
sendt ut med innkalling. Referat fra møtet ble lagt fram i møtet. 
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Vedtak 
Referat fra møtet 16.03.2018 og 04.05.2018 tas til orientering 

Sak 29/18 Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen, SFO ble gjennomført i mars 2018. Flesteparten av 
foreldrene fikk anledning til å svare på undersøkelsen under foreldrekaffen i SFO 
tirsdag 6. mars 2018.03.13. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram for 
driftsstyret. Resultatene fra undersøkelsen har vært drøftet i peronalet i SFO og tas 
med i videre arbeid med Ståstedsanalysen våren 2018. 
Resultatene er lagt ut på hjemmesiden, se under Våre resultater og under SFO. 
Foreldrerepresentant kom med innspill om «kosemat» på fredager og turer. Dette tas 
med videre til SFO. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO 20178 tas til orientering. 

Sak 30/18 Ordensregler, revidering 
Som en oppfølging av personalets arbeid med Foreldreundersøkelsen 2017/2018 og 
Elevundersøkelsen 2017/2018 foreslås det at gjeldende Ordensregler for Jåtten 
skole gjøres enklere. Sammen med forslaget til nye ordensregler var tillegget, 
personalets tolkning av reglene, vedlagt, samt konsekvenstrappen, nevnt i 
ordensreglementet. 
Det kom innspill i møtet, knyttet til Tillegg til ordensregler. Disse vil bli innarbeidet i 
tillegget. 
 

Vedtak 
Forslag til nytt ordensreglement for Jåtten skole vedtas. 

Sak 31/18 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. 34/18 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

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

SAK NR. 35/18 

SAK Økonomirapport, januar – september 2018 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Rektor vil legge fram økonomirapport for perioden januar og ut august i møtet. 

 

Økonomirapporten ved utgangen av juli viser et relativt stort mindreforbruk; noe over 2 millioner, 
tilvarende 92,10 prosent av periodiser budsjett. Mindreforbruket gjelder både skolen og SFO, grovt 
regnet med ca. samme sum. 
 
Nevnte økonomirapport gir ikke et rett bilde av den økonomiske situasjonen. Årsaken til dette er først 
og fremst: 

• Feil ved tildelingen til SFO våren 2018, se Sak 25/18 har slått gunstig ut for SFO. Aktiviteten 
våren 2018 var tilpasset budsjett, eksklusivt midler som skyldes feiltildeling.  

• Større etterslep av store utbetalinger, blant annet til læremidler (lærebøker) og IKT utstyr. 
Blant annet er tildeling av midler som følge av politisk vedtak i juni til innkjøp av Chrome-book 
til 2.-4. trinn inntektsført, mens utgiftene til innkjøp ikke er ført. Denne utgiften alene 
representerer 650 000,- 

• Skolen har ikke erstattet avdelingsleder i permisjon. 
 
Effekten av økt aktivitet, lønn, høsten 2018 vil ikke slå inn før august/september. Det er først når 
denne effekten slår inn, samt nevnte utgifter til innkjøp blir utgiftsført, vi kan få et noenlunde rett bilde 
av den økonomiske situasjonen.  Denne oversikten vil neppe foreligge fullt ut før mot slutten av 
september. 
 
Det er imidlertid grunn til å tro at den økonomiske situasjonen er en helt annen enn den har vært de 
foregående årene. Rektor holder fast på, og melder til kommunen, at året sett under ett skal gå ut i 
balanse. Rektor mener imidlertid at det er grunn til å tro at året vil gå ut med mindreforbruk, altså et 
positivt resultat.  
 
Under forutsetning av Stavanger kommune holder fast på sin politikk vil mindreforbruk inntil +/- 3 
prosent bli videreført påfølgende kalenderår. Dersom resultatet blir positivt ønsker rektor allerede nå å 
signalisere at rektor ønsker å avsette mindreforbruk i 2018 til personalseminar i 2019.   
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 36/18 

SAK Ståstedsanalyse, SFO 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Ståstedsanalysen, SFO, tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
SFO gjennomførte i perioden april-juni Ståstedsanalysen. Sluttresultatet ble sendt Oppvekst den 
21.06.2018. 

 

 

STÅSTEDSANALYSEN  

FOR JÅTTEN SKOLE SFO  

VÅREN 2018 
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Resultatene for foreldreundersøkelsen i SFO på 2.trinn på Jåtten skole 2018: 

Jåtten 2018 
        

  
Helt 
enig 

Delvis 
enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Snitt 

Barnet mitt trives på SFO 72 - 0 - 0 0 4,8 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 
godt sosialt miljø for barna 

65 17 - - 0 0 4,7 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 

fysisk trygt miljø for barna 
64 16 - - 0 0 4,7 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er 

variert 
60 19 4 2 0 0 4,6 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt 
tilpasset 

60 16 4 3 0 2 4,6 

Aktivitetene i skolens ferier er gode 53 18 3 2 0 9 4,6 

Aktivitetene i skolens ferier er varierte 50 20 3 2 0 10 4,6 
        

 
Skolefritidsordningen (SFO) 2 

        

  
Helt 
enig 

Delvis 
enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Snitt 

Jeg har et godt samarbeid med personalet på 

SFO 
67 12 - - 0 0 4,7 

Jeg opplever at beskjedene jeg gir til 
personalet på SFO, blir fulgt opp 

63 13 - 6 - 0 4,5 

Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig 

informasjon om SFO-tilbudet 
63 17 - - 0 0 4,7 

Det er nyttig for vår familie at informasjonen 

om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner 

er tilgjengelig på Internett 

68 12 3 0 1 0 4,7 

Tilbudet om leksehjelp i SFO-tiden fungerer 

bra for mitt barn 
9 8 13 0 8 46 3,3 

Måltidet på SFO er variert 36 27 5 6 2 9 4,2 

Måltidet på SFO er sunt 34 27 8 5 2 9 4,1 

Jeg synes det er riktig at SFO har enkelte 

foreldrebetalte aktiviteter 
30 23 11 4 5 11 3,9 

        

Jåtten 2017        

        

  
Helt 
enig 

Delvis 
enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Snitt 

Barnet mitt trives på SFO 56 8 - - 0 0 4,8 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 
godt sosialt miljø for barna 

51 8 - - 0 - 4,7 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 

fysisk trygt miljø for barna 
50 7 - - - - 4,7 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er 

variert 
53 7 1 2 0 0 4,8 
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Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt 
tilpasset 

50 9 1 2 0 1 4,7 

Aktivitetene i skolens ferier er gode 48 5 3 0 0 7 4,8 

Aktivitetene i skolens ferier er varierte 43 10 2 1 0 7 4,7 
        

Skolefritidsordningen (SFO) 2 

        

  
Helt 
enig 

Delvis 
enig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Snitt 

Jeg har et godt samarbeid med personalet på 

SFO 
54 6 3 - 0 - 4,8 

Jeg opplever at beskjedene jeg gir til 
personalet på SFO, blir fulgt opp 

46 15 0 - - 0 4,6 

Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig 

informasjon om SFO-tilbudet 
47 13 - 3 0 - 4,6 

Det er nyttig for vår familie at informasjonen 

om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner 

er tilgjengelig på Internett 

53 6 3 1 0 2 4,8 

Tilbudet om leksehjelp i SFO-tiden fungerer 

bra for mitt barn 
7 5 9 - - 39 3,4 

Måltidet på SFO er variert 25 21 9 2 2 6 4,1 

Måltidet på SFO er sunt 24 23 3 5 4 6 4 

Jeg synes det er riktig at SFO har enkelte 

foreldrebetalte aktiviteter 
27 17 10 1 4 6 4,1 

        

        
 

Stavanger 2018        

        

  
Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Vet 

ikke 
Snitt 

Barnet mitt trives på SFO 763 266 24 29 8 0 4,6 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 
godt sosialt miljø for barna 

650 300 57 50 10 21 4,4 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et 

fysisk trygt miljø for barna 
639 297 69 45 14 24 4,4 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er 

variert 
498 350 92 100 38 9 4,1 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt 
tilpasset 

488 323 107 102 34 34 4,1 

Aktivitetene i skolens ferier er gode 649 226 69 46 17 82 4,4 

Aktivitetene i skolens ferier er varierte 586 269 78 48 19 86 4,4 
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Skolefritidsordningen (SFO) 2 

        

  
Helt 

enig 

Delvis 

enig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 

uenig 

Helt 

uenig 

Vet 

ikke 
Snitt 

Jeg har et godt samarbeid med personalet på 
SFO 

705 220 100 44 13 9 4,4 

Jeg opplever at beskjedene jeg gir til 

personalet på SFO, blir fulgt opp 
675 262 50 79 16 7 4,4 

Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig 

informasjon om SFO-tilbudet 
644 270 68 82 19 6 4,3 

Det er nyttig for vår familie at informasjonen 
om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner 

er tilgjengelig på Internett 

818 162 58 12 15 23 4,6 

Tilbudet om leksehjelp i SFO-tiden fungerer 
bra for mitt barn 

109 70 229 39 129 473 3 

Måltidet på SFO er variert 318 285 131 118 82 152 3,7 

Måltidet på SFO er sunt 343 295 166 85 41 155 3,9 

Jeg synes det er riktig at SFO har enkelte 

foreldrebetalte aktiviteter 
297 223 171 99 203 84 3,3 

 

 

 
Ståstedsanalyse, Jåtten SFO våren 2018: 
Fase 1, innledende fase: 

1. Rektor og SFO-leder orienterer personalet om det forestående arbeidet med ståstedsanalysen. 

Gjennomført på fellestid 

2. Ansatte ved SFO analyserer og drøfter resultatene fra foreldreundersøkelsen. 

Oppsummering av personalet sin analyse og drøfting av foreldreundersøkelsen: 

Vi har hatt en felles gjennomgang av de forestående prosessarbeidet med Ståstedsanalysen sine 3 faser, 

og klargjøring av felles forståelse for valg av videre utviklingstiltak. Deretter har personalet drøftet og 

analysert resultatene fra foreldreundersøkelsen og her følger en kort oppsummering fra det arbeidet. 

Foreldrene skårer Jåtten SFO på 4,8 som viser høy tilfredshet på barnas trivsel og miljø.                       

Vi er opptatt av barnas trygghet, omsorg og trivsel på SFO. Personalet har fått mye kurs og 

kompetanseheving for å sikre dette med bl.a. COS, §9a, kursrekke med Lenden og Johannes for å 

ivareta og møte ulike barn og deres behov best mulig. 

Foreldrene gir også gode tilbakemeldinger på aktivitetstilbudet på SFO til hverdags og på skolefrie 

dager. Jåtten SFO er store og har et personale med mange spisskompetanser innen det praktisk estetiske 

området, klatring, båtliv, dans, drama, kor og ukulele for å nevne noe. Det at vi er store og har mange 

ansatte gjør at vi har et unikt mangfold av aktiviteter som barna kan delta i. Vi ligger også gunstig til 

med tanke på nærmiljø med Jåttåvågen i nærheten, Jåttå vgs. rett over gaten og fine naturomgivelser 

med Jåttånuten, Boganes, Hinna og Sørmarka for å nevne noe. 

Foreldresamarbeid skåres også høyt. Personalet tenker vi kan bli enda bedre på foreldresamarbeid og å 

synliggjøre/dokumentere aktiviteter, mat og informasjon rundt SFO-tilbudet. 



 

 

16/25 

Leksehjelp og foreldrebetalte aktiviteter er 2 indikatorer som vi mener ikke bør være en del av 

foreldreundersøkelsen i SFO. Leksehjelp løses veldig ulikt rundt i de ulike virksomhetene. På Jåtten 

ligger leksehjelp på 5.trinn, og på 1.-4.trinn er det behovsprøvd. Betalte aktiviteter utover 

foreldrebetaling er en sjeldenhet. Dette er gjerne mer aktuelt der de har AKS. 

Måltidet er den foreldrene skårer lavest hos oss, men likevel ligger vi i topp 3 samlet sett i Stavanger 

kommune. Dette skoleåret har vi på SFO hatt en grundig gjennomgang av mattilbudet vårt. Vi har tatt 

utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i skolen. Vi har hatt en gjennomgang på 

internkontroll for matsikkerhet: varebestilling, innkjøp, mottak av mat, lagring og oppbevaring av mat, 

renhold, intoleranser og allergier osv. Vi har også jobbet med «matfilosofi» og vår profil rundt det 

pedagogiske ved måltidet (bordskikk og verdier, rutiner osv.) og har laget egne prinsipper og 

retningslinjer for måltid. Nå jobber vi med å innarbeide dette i virksomheten. 

 

 

Skjema for egenvurdering 
 

Utsagnene i tabellene under er hentet fra Stavanger kommunes kvalitetsplan for SFO – Fritid på skolen 2016-2020. Utsagnene 

beskriver god praksis for hvert av planens satsingsområder. 

Ledelse av/i SFO 
Rektor og skolens lederteam skal gi støtte og veiledning til de ansatte og gi dem 

tilbakemelding på utført arbeid. Videre har skolens ledelse ansvar for å utvikle en robust 

organisasjon med kapasitet til å gi alle elevene et tilrettelagt opplærings- og skolefritidstilbud 

Ledelse av/i SFO: 

Praksis 

må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis 

er 

tilfreds-

stillende 

SFO-leder formidler klare mål for hva SFO skal være   X 

SFO-leder sørger for at kvalitetsplanen er godt kjent blant de ansatte.   X 

SFO-leder vektlegger å utvikle en organisasjon med bred kompetanse og høy kapasitet.   X 

SFO-leder har ansvar for å legge til rette for et variert aktivitetstilbud på SFO.   X 

SFO-leder følger opp alle ansatte og gir regelmessig tilbakemelding på utført arbeid.  x  

SFO-leder er opptatt av resultater og forbedringsarbeid.   X 

SFO-leder følger opp beslutninger.   X 

SFO-leder legger til rette for samhandling på arbeidsplassen.   X 

SFO-leder legger til rette for god samhandling med eksterne samarbeidspartnere.   X 

SFO-personalet jobber i tråd med de målene som er satt.   X 

SFO-leder gir god informasjon om tilbudet til de foresatte.  x  

SFO-leder er tilgjengelig for foresatte som har behov for kontakt.   x 
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Medborgerkompetanse og sosialt medansvar  
Elevene skal læres opp til å delta aktivt i samhandling med andre. Elevene skal lære å forstå 
og respektere andre, andres meninger og medvirke til et godt fellesskap. 
 
 

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar 
For å krysse grønt bør forholdene være jevnt over gode, men ikke nødvendigvis perfekte. 

Praksis 

må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis 

er 

tilfreds-

stillende 

Alle ansatte bidrar, gjennom handlinger og holdninger, til at elevenes medborger- kompetanse 

og sosiale medansvar utvikles i sosiale sammenhenger og gjennom foreldresamarbeid. 

  X 

Tema og arbeidsmåter i SFO – «Hvem er jeg og hvem er vi?», Få en venn/venner og arbeide 

med vennskap på tvers av kjønn, etnisitet, alder, religion mm.  

SFO-reglene er preget av samarbeid og forståelse for hverandre, «det å bety noe for andre» 

og «stå opp for hverandre», tåle motstand. 

  X 

De ansatte legger til rette for lek som inkluderer alle.   X 

De ansatte legger til rette for at måltider er et positivt samlingspunkt i hverdagen.    X 

De ansatte legger til rette for at elevene får være med på å bestemme hva som skal skje på 

SFO. 
 X  

Det er god dialog mellom de ansatte og foreldrene.   x 

Skolens ledelse tar aktive valg og har planer for utvikling av hele skolemiljøet, medansvar for et 

godt fellesskap på SFO og i samfunnet utenfor skolen.    x 

 

Lek som utviklingsarena 
Elevene i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. 
 

Lek som utviklingsarena 

Praksis 

må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis 

er 

tilfreds-

stillende 

De ansatte motiverer, inspirerer og veileder barna slik at alle deltar i leken.   X 

De ansatte har nødvendig kompetanse til å organisere gamle og nye leker/lekeformer.   X 

De ansatte legger til rette for variert fri lek og organisert lek, både ute og inne.   X 

De ansatte tilrettelegger for at funksjonshemmede elever skal kunne delta i leken.   X 

Foresatte opplever at eleven trives i SFO.    x 

 

Kultur, idrett og friluftsliv 
Alle elevene skal oppleve glede og mestring ved å delta i varierte aktiviteter innen kunst og 
kulturuttrykk, idrett og friluftsliv. 
 

Kultur, idrett og friluftsliv 

Praksis 

må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis er 

tilfreds-

stillende 

De ansatte legger til rette for at barna møter kunst og kulturopplevelser.  x  

De ansatte utnytter de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens nærområde.   X 
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De ansatte motiverer og inspirerer elevene til å delta aktivt i SFOs aktiviteter.    X 

De ansatte har kompetanse innenfor kultur, idrett og friluftsaktiviteter.   X 

Foresatte opplever at SFO tilbyr et variert aktivitetstilbud.   x 

 
Omsorg og trygghet 
Alle elevene i SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Elevene skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder og tar 

ansvar for kvaliteten i all samhandling. 

 

Omsorg og trygghet 

Praksis 

må 

endres 

Praksis 

kan bli 

bedre 

Praksis 

er 

tilfreds-

stillende 

De ansatte skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge mobbing.     

De ansatte veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på en positiv måte.   X 

De ansatte motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god samhandling.   X 

De ansatte legger til rette for at måltidet er et positivt samlingspunkt i hverdagen.   X 

De ansatte gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli hørt og at deres meninger blir tillagt 

betydning. 
 x  

De ansatte opplever at det er gode relasjoner mellom elevene og de voksne.    X 

Foresatte opplever å få tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet.  x  

Foresatte opplever et positivt samarbeid med skole/SFO.    x 

 

 

 

 

 

 
Ståstedsanalyse, Jåtten SFO våren 2018: 
Fase 2, egenvurdering av praksis: 

1. Ansatte ved SFO svarer på undersøkelsen 

2. Ledelsen gjennomgår og oppsummerer resultatene fra egenvurderingen og legger det frem for 

personalet. 

Oppsummering av personalet sin egenvurdering (Kvalitetsplanen): 

1. Ledelse i/på SFO: (denne overskriften må være feil – ledelse i SFO) 

Personalet generelt skårer grønt på dette området og det er veldig i tråd med resultatene fra 

medarbeiderundersøkelsen. Vi kan jobbe videre med å lage en endra bedre kultur for veiledning og 

tilbakemelding, samt jobbe med å sikre god informasjon ut til foreldre. 

2. Medborger kompetanse og sosialt medansvar 
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Personalet skårer seg selv på grønt også på dette området. Vi har hatt en kursrekke på 5 samlinger 

med Lenden om medborgerkompetanse og sosialt medansvar. Vi har også hatt besøk av tidligere 

skolesjef Eli Gundersen som har holdt foredrag for oss om fremtidens SFO og 

medborgerkompetanse. SFO er en sosialiseringsarena så sosial kompetanse er noe som personalet 

jobber kontinuerlig med. Vi har sammen med skolen hatt fokus på inkludering, og dette tenker vi at 

vi kan bli enda mer bevisste på i vårt arbeid. Barns medbestemmelse og medvirkning er også noe vi 

kan bedre på i tiden fremover. 

3. Lek som utviklingsarena 

Personalet skårer seg selv på grønt også her. SFO er en fritidsarena og det er viktig at det er rom for 

lek både ute og inne, både organisert og fri lek. Personalet er opptatt av at vi må bli enda bedre på å 

ivareta barnas barndom med jevnaldrende gjennom frilek med voksne som er tilgjengelige og 

støttende i tilretteleggingen. 

4. Kultur, idrett og friluftsliv: 

Personalet skårer seg på grønt også her. Vi kan få bedre praksis med tanke på tilrettelegging for 

kunst og kulturopplevelser i SFO. 

5. Omsorg og trygghet 

Personalet skårer seg på grønt også på dette området. Det området som praksis kan forbedres på er 

det vi har vært innom tidligere, foreldresamarbeid og informasjon om SFO-tilbudet. 

 

 

 

 

Ståstedsanalyse, Jåtten SFO våren 2018: 
Fase 3, samlet vurdering: 

1. Rektor/SFO-leder foretar en SWOT-analyse i samarbeid med personalet 

2. Sammen med personalet foretar rektor/SFO-leder en prioritering av satsingsområder for 

kommende periode. 

3. Resultatene av arbeidet legges frem for skolens øvrige personale, FAU og Driftsstyret. 

4. Satsingsområdene sendes skolesjefen innen uke 25. 

SWOT-analyse 
 

SWOT-metoden er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, 

svakheter, muligheter og trusler. Både innholdet og prosessen i en SWOT er viktig. Mer om 

SWOT finner du på https://www.udir.no/swot 

 

Styrker 

• Jåtten SFO har høy kompetanse i personalet. Alle ansatte (med unntak av 1) har fagbrev som 

barne- og ungdomsarbeider eller høyskoleutdanning. Det er høy stabilitet i personalgruppen, 

kunnskapsdeling vektlegges og det er god kultur for faglig fokus. Alle ansatte jobber i 

kombistillinger skole og SFO. Vi har et sterkt profesjonsfaglig mangfold. 

https://www.udir.no/swot
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• Vi har god møtestruktur med egen fellestid, basemøter, ledertid, veiledning og morgeninfo for 

ALLE ansatte. 

• Barnas trivsel er høy og foreldrenes tilfredshet med tilbudet er høyt. Dette bygger et godt 

omdømme. 

• Vi har et godt mattilbud med smøremat 2 dager i uken, varm lunsj 2 dager i uken og 1 dag med 

havregryn/biola og knekkebrød. Vi har eget «storkjøkken». 

• Jåtten SFO har et enormt mangfold i aktivitetstilbudet, og vi er spesielt gode på store 

arrangementer som cowboy og indianervennefest, humorfestival, friluftslivuker, vennskapsuker, 

halloween osv. 

• De voksne på SFO har sin styrke i relasjonskompetanse, bygge gode relasjoner samt skape tillit 

og trygghet. 

• Det er tett samarbeid mellom skole og SFO, og SFO er en del av styrka skoleledelse. 

• SFO har egne båter i Jåttåvågen. 

• Jåtten SFO er lærebedrift. Dette gjør at personalet må være faglig oppdatert. 

 

Svakheter 

• Vi er ikke gode nok på å markedsføre, synliggjøre og dokumentere SFO-tilbudet. 

• Foreldresamarbeid kan bli bedre med å sikre at alle får de beskjedene/informasjonen de skal. 

• Vi er sårbare for sykefravær. 

• Sambruk og lokaliteter er ikke optimalt for de ulike behovene på de ulike arenaene. 

• Tid til samarbeid skole og SFO rundt enkeltelever er utfordrende pga. tid. 

• Intern kommunikasjon for å sikre felles informasjon til alle. 

• Delingskultur (kunnskap og erfaringer) 

 

Muligheter 

• SFO er en god arena til å jobbe forebyggende på. Utnytte dette bedre. 

• Bygge enda mer kapasitet i personalet  

• Utvikling og bruk av det digitale området 

• Samarbeide bedre med nærmiljøet, samt utnytte/bruke turområder mm bedre. 

• SFO blir en enda mer tydelig inkludert, likeverdig og integrert del av Stavangerskolen. 

• SFO er en unik leke og læringsarena, og vi må tørre å bruke handlingsrommet vårt i enda større 

grad. 

• Lage gode strategier for foreldresamarbeid og informasjonsflyt 

• Bedre SFO-samarbeid på tvers av bydel, kommune og nabokommuner for kunnskapsdeling og 

erfaringsutveksling 
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Trusler 

• Heldagsskolen 

• Den økonomisk pressa situasjonen i SFO 

• Mangel på arealnorm og bemanningsnorm 

• Økt foreldrebetaling som vil ekskludere enda flere barn 

• Tid – skolen utvides stadig og det blir mindre tid til SFO 

• Elevsaker som er av et slik omfang at vi ikke har kompetanse til å ivareta de på en best mulig 

måte.  

• Utviklingen i skolen kan gå mot at pedagogiske medarbeidere ikke kan ha kombistilling og 

dermed må slutte fordi de ikke kan leve av små stillinger. 

• FFO (foreldre velger det foran SFO, pris mm) 

• Miste verdifull kompetanse i personalet, personal som slutter 

• Uheldig PR som vil skade vårt omdømme 

 

Valg av tiltak 
Beskrivelse av konkrete tiltak skolen planlegger iverksatt og/eller forsterket kommende 

skoleår:  

1. Inkludering og kollektiv praksis 

a. Samarbeid skole - SFO for å sikre medborgerkompetanse og sosialt 

medansvar samt mangfold og flerspråklighet.  

b. Jobbe forebyggende og skape en trygg arena for lek, trivsel og læring 

(jobbe mot mobbing) 

c. Barns medvirkning/medbestemmelse i SFO 

 
2. Foreldresamarbeid – sikre god informasjonsflyt og et godt foreldresamarbeid 

 
3. Måltid i SFO – innarbeide og evaluere arbeidet rundt mat og måltid i SFO, 

synliggjøre og informere. 

 
4. Tilbakemelding- og veiledningskultur. Profesjonsfaglig felleskap. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 37/18 

SAK Videre utbygging av Jåtten skole 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Rektor holder driftsstyret 

orientert om videre utvikling 

Vedlegg: 

 

 
 
I henhold til vedak i bystyret skal følgende tiltak gjennomføres.  
Det er kun tiltak direkte tilknyttet Jåtten skole som er tatt med under. Tiltak knyttet til nytt 
garderobeanlegg ved Hinna stadion er ikke tatt med under. Oversikt over Rekkefølgekrav, se under. 
 
Rekkefølgekrav område 4 og 5 
Trafikksikring, stegning og opparbeidelse av Ordfører Askelandsgate. (Ferdigstilt 15.08.2018) 
Trafikksikring og opparbeidelse av nye parkeringsplasser i Ordfører Tveteraasgate (Ferdigstillelse 
21.09.2018) 
 

PS: Rektor er i dialog med utbygger/entrenenør vedrøfende opparbeidelse av ny 
vareinngang, HC-parkering og skilting. 

 
Rekkefølgekrav område 1a og 1b 
Riving av Ordfører Askelandsgate 12 (Ferdigstill 15.08.2018) 
Skolegård sør. Opparbeidelse av ny skolegård. Per dato er prosjektet på anbud. Beregnet oppstart 
oktober 2018. 
Plantegninger, se under 
 
Rekkefølgekrav 7 og 8 
Opparbeidelse av ny gang/sykkelsti mot Diagonalen, samt konsekvenser for Lille skolegård 
(delområdet 7a/7b) 
I utgangspunket var planen at dette arbeidet skulle ta til så snart rekkefølgekrav 1a og 1b var 
ferdigstilt. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til fremtidige planer for opparbeidelse av ny 
rudkjøring og Diagonalen, bussvei mm. Prosjekteringen av rekkefølgekrav 8a/8b er derfor stilt i bero. 
Det er per dato usikkert når disse arbeidene vil starte. 
 
Mulighetsstudie for Jåtten skole mot 2035 
I det politiske vedtaket forutsettes det at Stavanger eiendom skal gjennomføre et såkalt 
mulighetsstudie for Jåtten skole fram mot 2035 innen utgangen av 2018. Dette innebærer at en skal 
utarbeide en helhetlig plan for Jåtten skole og utbygging av denne. 
Per august 2018 har skolen følgende informasjon om dette arbeidet fra Stavanger eindom v/Ketil 
Heggheim: 
 

Mulighetsstudie nye Jåtten skole 

Viser til telefonsamtale tidligere i uka og tilbakemelder herved på tidsplan for mulighetsstudien. 

Vedtaket gir at prosjektet og studien skal utføres i 2018 basert på gjeldende reguleringsplan. 

Tidsplanen vår er at arkitekt Laila Løhre starter dette arbeidet medio september og at studien er 

ferdig i månedsskiftet februar/mars 2019. 
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Det er kommet inn to elementer i prosjektet i ettertid, bussveien og ny befolkningsprognose, 

som viser en nedadgående tendens. 

Dette sammen med planlagt G/S-vei langs diagonalen ønsker vi ytterligere avklart med 

administrasjonen i sammenheng med studien. 

Dette møtet er avtalt til onsdag i neste uke.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 38/18 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes rektor eller driftsstyrets leder i god tid og senest innen fredag 07.09.2018. 
 
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. 


