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Utbygging av Jåtten skole 

Notat fra Driftsstyret, Jåtten skole 

I gjeldende Handling og økonomiplan (HØP) for Stavanger kommune står Jåtten skole inne med 

investeringer til nytt skolebygg, ferdigstillelse 2019. I budsjettet for 2016 det det avsatt midler til 

oppstart av prosjektet. Samlet er det satt av 196 millioner kroner. 

Prosjektavdelingen i Stavanger eiendom har kommet langt i arbeidet med tanke på prosjektering og 

grunnlaget for totalentreprise med løsningsforslag. 

Utover prosjektering av nytt skolebygg er det innarbeidet en rekke rekkefølgekrav, samt 

omdisponeringer og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Omfattende rekkefølgekrav har 

vært behandler politisk og det er bevilget ekstra midler til disse. 

Sommeren 2016 forelå nye framskrivingstall for folketallsutvikling. Ut fra de framskrivingstall 

Driftsstyret ved Jåtten skole har fått tilgang til viser folketallsutvikling mindre økning enn tidligere 

forventet. 

Utsettelse ikke akseptabelt 

Driftsstyret ved Jåtten skole har som følge av dette fått signaler om at det vil bli reist forslag om å 

utsette utbyggingen av Jåtten skole. Forslaget vil, slik Jåtten skole har forstått det, innebære en 

utsettelse på ubestemt tid. 

Driftsstyret på Jåtten skole har i møte 03.oktober 2016, Sak 37/16, drøftet saken. 

Driftsstyret på Jåtten skole mener at en utsettelse er av prosjektet ikke er akseptabelt og ber om at 

gjeldende HØP videreføres fram til nytt skolebygg står klart i 2019. 

Jåtten skole er den største grunnskolen i Stavanger med 620 elever (skoleåret 2016-2017). I tillegg 

driver Jåtten skole den største SFO’en i Rogaland fylke. 

Skolen disponerer i dag til sammen 7 bygg av ulik alder og tilstand, deriblant er midlertidig 

modulbygg. 

Dagens framskrivingstall viser en økning av elevmassen opp til 649 elever i skoleåret 2018/2019. 

Dette er noe lavere enn tidligere antatt, men dog en økning fra dagens tall. Økningen innebærer også 

at klassetallet øker fra dagens 26 klasser til 27 klasser i 2018/2019. Framskrivingen viser videre en 

ytterligger økning i elevtall/klassetall i 2023/24 og fra 2028/2019. 

Romsituasjonen og fysiske forhold 

Romsituasjonen ved Jåtten skole er i dag sprengt og setter i dag begrensinger for pedagogisk 

virksomhet. En ytterligere utvidelse av elevtall/klassetall vil føre til at situasjonen vil forverre seg 

ytterligere. 
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Rent konkret kan dette føre til at skolen må avslutte deltakelse i forskningsprosjektet 1+1 

smågruppeundervisning i matematikk på 1.-4. trinn (Nasjonalt forskningsprosjekt) og Pilotprosjektet 

Lyttevenn. Dette som følge av rommangel. 

Flere av byggene som i dag brukes til undervisning oppfyller ikke dagens krav til undervisning. 

Helsesjefen i Stavanger var i oktober 2016 gjennomført tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern 

for skoler og barnehager. I tilsynet blir det reist spørsmål om inneklima, ventilasjon og varmestyring. 

Inneklimamålinger vil bli foretatt, men er per dato ikke gjennomført. Tilsynsrapport fra tilsynet er 

ikke mottatt, men kan bli ettersendt. 

Ovenfor nevnte forhold er i særlig grad aktuelle for bygg B og C, som er de eldste 

undervisningsbyggene på skolen. Rent bygningsmessig er disse byggene slitt. Vinduer kan ikke åpnes, 

det har vært flere oversvømmelser i kjeller og lekkasjer i tak.  

I tillegg til utilfredsstillende fysiske forhold setter byggene klare begrensninger for pedagogisk 

aktivitet.  Det er stor mangel på grupperom og samlingsareal for trinn finnes ikke. Det er et stort sprik 

mellom de forhold elever opplever på Jåtten skole og de muligheter dagens norm for nye skolebygg 

gir i læringsmiljø. 

Skolen har også mangel på fasiliteter for skolens ansatte, som per dags dato teller cirka 90. Det er 

mangel arbeidsplasser, garderober og toaletter, møterom, sykkeloppstillingsplasser og personalrom.  

Midlertidige undervisningslokaler 

Mobulbygget, inneholder 7 klasserom samt arbeidsrom for lærere, ble satt opp i 2012. Modulbygget 

er et midlertidig bygg og er delvis plassert utenfor skolens område. 

I byggesøknaden ble det søkt om midlertidig tillatelse, 8 til 10 år. Brukstillatelse til 

undervisningsformål er gitt midlertidig. 

Forutsetningene i opprinnelig plan er at dette bygget rives når nytt skolebygg står klart i 2019. 

Dersom planer om nytt skolebygg utsettes vil det midlertidige mobulbygget, som altså ikke 

tilfredsstiller krav til permanente undervisningsrom, måtte brukes til undervisning utover den 

omsøkte perioden og den perioden det er gitt godkjenning for. 

Rekkefølgekrav 

I tilknytning til prosjektet nytt skolebygg på Jåtten skole er det nevnt en rekke rekkefølgekrav og det 

er avsatt egne midler til dette. Flesteparten av disse er overhode ikke knyttet til skolens nåværende 

eller framtidige elevtall eller til utbyggingen av nytt skolebygg. 

Rekkefølgekravene er blant annet knyttet til trafikksikring i Ordfører Askelandsvei, separeringer av 

sykkelvei fra eksiterende skolegård og utvidelse av dagens skolegård. 

Dagens trafikkforhold har vært et gjennomgående tema i skolens rådsorganer og i Bydelsutvalget 

over tid. Saken har vært tatt opp med kommunale myndigheter og trafikksikkerhetsutvalg. Det er 
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knyttet stor grad av bekymring til trafikksikringstiltak rundt skolen og forskrifter om trafikksikkerhet 

tilknyttet skoler synes ikke å være tilfredsstillende fulgt. 

Rekkefølgekravene, i alle fall de fleste av disse, er overhode ikke knyttet til utbygging og er helt 

uavhengig av elevtallsutvikling. 

Driftsstyret ved Jåtten skole mener at rekkefølgekravene må innfris snarest mulig og helt uavhengig 

av utfallet av sak om nytt skolebygg på Jåtten skole. 

Framskriving av elevtall 

Driftsstyret ved Jåtten skole trekker i og for seg ikke de framskrivingstall som nå foreligger i tvil. Det 

er imidlertid liten tvil om at framskriving av elevtallsutvikling er en usikker vitenskap.  

Driftsstyret konstaterer at nåværende tall er utarbeidet i en periode der mange piler pekte nedover, i 

Stavanger og regionen for øvrig. Selv om det er knyttet betydelig usikkerhet til om, eller når, store 

boligutbyggingsprosjekt innen skolekretsen vil bli gjennomført, er det allerede nå tegn som tyder at 

den negative utviklingen ikke blir like bratt som tidligere antatt. 

Driftsstyret føler seg ikke tilstrekkelig overbevist om dagens framskrivingstall er tilstrekkelig 

kvalitetssikret og faktisk viser den elevtallsutviklingen som vil komme. Til tross for den generelle 

utviklingen i regionen opplever driftsstyret at Jåtten skole ligger midt i et ekspansivt 

utbyggingsområde. 

Isolert sett vil også en utbygging av Jåtten skole være et tiltak som kan bidra til sysselsetting innen 

bygg og anleggsbransjen.   

Løftebrudd  

Nytt skolebygg ved Jåtten skole har ligget fast i Handlings og økonomiplanen i Stavanger kommune 

de siste årene. Forutsetningen har vært at bygget skal stå klart til bruk i 2019. 

I den forbindelse har prosjektavdelingen i Stavanger eiendom igangsatt prosjektering med tanke på 

totalentreprise med løsningsforslag. Prosjektansvarlig har jobbet i snart ett år med prosjektet og 

prosjektgruppe med deltakelse fra skolen har vært i arbeid. Grunnundersøkelser har vært 

gjennomført, senest nå i høstferien, i oktober 2016.  

Prosjekteringen og planleggingen har kommet langt. 

Driftsstyret og FAU har vært jevnlig orientert om planleggingen og i informasjon til foreldrene er nytt 

skolebygg, i henhold til gjeldende budsjettvedtak, formidlet: Jåtten skole skal utvides og bygges om: 

Nytt skolebygg skal stå ferdig i august 2019.  

En eventuell utsettelse vil bli oppfattet som et løftebrudd.  

Bydelskulturskole 

Stavanger kulturskole driver i dag Bydelskulturskole på Jåtten skole. I prosjektet nytt skolebygg på 

Jåtten skole er planer om Bydelskulturskole for Hinna bydel innarbeidet. 
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Jåtten skole er en skole som er i bruk langt utover vanlig skoletid. Jåtten skolekorps, Jåtten Teknolab 

og Jåtten sjakk-klubb, alle bydelsdekkende organisasjoner har sitt tilhold på Jåtten skole. I tillegg 

holder Forskerfabrikken, en landsdekkende organisasjon for realfag for barn, jevnlige kurs på Jåtten 

skole.  

I dette notatet fra Driftsstyret på Jåtten skole er forholdene for Bydelskulturskolen, og andre frivillige 

organisasjoner som per i dag holder hus på Jåtten skole, ikke hensynstatt eller utdypet.  

 

Oppsummering 

 I budsjettvedtak/HØP står Jåtten skole oppført med nytt skolebygg, ferdigstilles i 2019. 

 Som følge av nye framskrivingstall for forventet elevtallsutvikling har det blitt gitt signaler om at 

dette prosjektet utsettes på ubestemt tid. 

 Jåtten skole er den største grunnskolen i Stavanger. Skolelokalene er per i dag sprengt, slitt og 

tilfredsstiller ikke dagens krav til undervisning.   

 Deler av skolens undervisning drives i midlertidig godkjent lokaler som står utenfor skolens 

område. 

 Prosjektet er kommet langt i planlegging. Rådsorganer og foreldre er holdt orientert om 

planlegging og prosjektet. Det vil bli oppfattet som et løftebrudd utsette prosjektet nå. 

Driftsstyret mener at en utsettelse er uakseptabelt. 

 Framskrivingstall er usikre. 

 Rekkefølgekravene er uavhengig av utbygging og må innfris snarest mulig. 

 Forhold for Bydelskulturskolen i Hinna bydel og andre bydelsdekkende organisasjoner som driver 

sin virksomhet på Jåtten skole er ikke utdypet i dette notatet. 
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For Driftsstyret, Jåtten skole 
 
Mette Kvannli, leder 

 Arne Kristian Espedal 
rektor 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 


