
  

 

 

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   

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 09.09.2019 kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam 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: varamedlemmer 

Meldt forfall:  

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

 

Sak nr.:  Side 

Sak 31/19 Innkalling og saksliste og valg av leder 2 

Sak 32/19 Referat 
Godkjenning av møteprotokoll 13.05.2019 

3 

Sak 33/19 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

11 

Sak 34/19 Økonomirapport 12 

Sak 35/18 Trafikksikkerhetsplan 15 

Sak 36/19 Opplæringsloven kapittel 9A 16 

Sak 37/19 Flytting av møte 17 

Sak 38/19 Eventuelt 18 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
  rektor 
 
 
 

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

SAK NR. 31/19 

SAK Innkalling og saksliste og valg av leder 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes. Sigbjørn Jårvik er ny 

leder av Driftsstyret. 

Vedlegg: 

 

Innkalling med saksliste og sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 

www.minskole.no/jaatten den 28.08.2019  

 

Det fremgår av listen under at Sigbjørn Jårvik er valgt som ny representant for foreldrene. Tidligere 

foreldrerepresentant og leder av Driftsstyret går ut. Nina Øglænd er ikke lenger foreldre på Jåtten skole. 

Sigbjørn Jårvik, som var vara for Norum Kaada går inn i  plassen for Nina Øglænd, mens Hans Gunnar 

Frøystad går inn som vara for Norun Kaada. Se Sak 47/19, 03.06.2019, FAU. 

 

Dette innebærer at det må velges ny leder av Driftsstyret. Sigbjørn Jårvik foreslås som ny leder av 

Driftsstyret, Jåtten skole 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Norun Kaada  * Hans Gunnar 
Frøystad  

2019-2020 

Representant for 
foreldrene,  

*Sigbjørn Jårvik Espen Johnsen  2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen Marit K. Brurok 2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2017-2018 
2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 2019-2020 

Politisk oppnevnt 
representant 

Petter Ingve Eiane (Frp) Bertha Veggeberg 
(Frp) 

2015-2019 

Elevrepresentant Ludvig Hogstad 
Johannesen, 6A 

 2018-2020 

Elevrepresentant   2019-2021 

Rektor Arne Kristian Espedal Ståle Olsen -------- 

 

*Oppnevnt/valg i FAU. Sak 47/19, 03.06.2019 

 

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

Møterom 1, Jåtten skole. 

 
  

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. 32/19 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 13.05.2019 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 13.05.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 14.05.2019. 
 
 
I sak 24/19 heter det: 

Driftsstyret ber leder, i samarbeid med rektor, utforme en henvendelse til skolesjefen i 
Stavanger, politikerne i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU. Brevet sendes med kopi til 
driftsstyrets medlemmer. 

 
Dette brevet ble utarbeidet og sendt 22.05.2019. Brevet er gjengitt under referatet til 
orientering. 
 
 
 
 

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 377/19 14.05.2019 

 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 13.05.2019 kl. 14:00.  

Deltakere: Nina Øglænd, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Oline Voll Laate, 7C, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall: Ludvig Hogstad Johannesen, 6A, elevrepresentant 
 

http://www.minskole.no/jaatten
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Sak 21/19 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 03.05.2019. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 22/19 Referat 
Referat fra møtet 11.03.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 12.03.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 11.03.2019 godkjennes. 

Sak 23/19 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
Hoppetaukonkurransen er i gang. 4.-7. trinn deltar i den nasjonale Hopp for hjertet 
konkurransen, mens 1.-3. trinn er med i den interne hoppetaukonkurransen på Jåtten 
skole. Stort engasjement hos elevene. 
Talentiaden 
Elevrådet arrangerer Talentiade. Det blir audition for 1.-4. trinn onsdag og torsdag i uke 
21 og finaler onsdag 29. mai.  
17. mai 
Oline Voll Laate og Ludvig Hogstad Johannesen, leder og nestleder i Elevrådet, holder 
årets 17. mai tale på Jåtten skole 
 
FAU 
17. mai 
FAU er fullt opptatt med planlegging av 17. mai. Det blir noe nytt i år; allergi kiosk, kiosk i 
gymnastikksalen, ny talerstol. 
Valg 
Tone Hilde-Larsen går ut av SMU. Ny representant er Kjersti Jansen. 
FAU må velge ny leder og ny representant til driftsstyret. Saken er utsatt til neste møte i 
juni. 
Felles foreldremøte 
Det var svært dårlig foreldreoppmøte på felles foreldremøte med Stine Sofies stiftelse i 
april. FAU vil vurdere om en skal fortsette med disse fellesmøtene, eventuelt søke andre 
samarbeidspartnere. 
 
Personalet 
17.mai 
Det går mye i 17. mai for tiden, det øves på sanger og tog, tegnes og males. 
Skolejogg 
6. trinn arrangerer skolejogg onsdag 15. mai. 
Vennskapsmusikal 
3. trinn øver på vennskapsmusikal. Framføres på skolen og foreldre i begynnelsen av 
juni. 
Avslutningsfest 
7. trinn er opptatt med utviklingssamtaler og avslutningsfest. 
Avaldnestur 
6. trinn drar puljevis til Avaldsnes denne uka. 
SFO 
Har hatt besøk av Arkeologisk museum i forbindelse med arkeologiske utgravinger ved 
Skogsbakken. 
Har for tiden barnehagebesøk for barn som skal begynne på skolen til høsten. I juni 
arrangeres besøksdager, fire ettermiddager, for foreldre og barn. 
SFO er midt i Friluftslivsukene, med aktivitetsdager, båtturer og idrettsdag. 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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SFO drar med elevene pp 4. trinn på avslutningstur til Dyreparken i Kristiansand i 
månedsskifte mai/juni. 
 
Rektor 
Aktivitetsplaner 9A 
Fra 1. januar til 1. mai er det utarbeidet to ny aktivitetsplaner i henhold til 
Opplæringslovens kapittel 9A. 
Flere av de til sammen 9 aktivitetsplanene som ble utarbeidet høsten 2018, fra 1. august 
til 31. desember, videreføres utover våren. 
En av de to saken denne våren er videresendt Fylkesmannen i Rogaland. Skolen 
innrapporterte innen fristen Fylkesmannen hadde satt. Skolen har per dags dato ikke fått 
tilbakemelding fra Fylkesmannen i Rogaland, og vil etter muntlig tilbakemelding fra 
Fylkesmannen ikke få dette før etter sommeren.  
Skolegård, sør 
Utbygging av ny skolegård sør for eksisterende bygg sør tok til 20. mars. Det er 
Stangeland som er hovedentreprenør for utbyggingen. Stavanger kommune, Park og vei, 
er utbyggere. Det er iverksatt sikkerhetstiltak i henhold til kommunale prosedyrer for 
anleggsarbeid på og nær skoler og barnehager. Foreldrene er orientert om 
konsekvensene på skolens hjemmeside, og skolen har løpende kontakt med utbygger. 
Etter kontrakten skal ny skolegård står ferdig 15. august 2019. 
Skolesvømmestevnet, Stavanger 
Jåtten skole deltok med klasselag og skolelag, gutter og jenter, på skolesvømmestevnet 
som ble arrangert samtidig med at Stavanger svømmehall ble gjenåpnet etter lag tid 
stenging. Skolen gjorde det svært godt i konkurransene. Det er laget en egen sak på 
skolens hjemmeside med resultatliste. 
Fotball 
Jåtten skole er videre i ragalandsturnering i fotball, både for jenter og gutter. Lagene har 
spilt to runder, cuprunder med flere skoler involvert. 
Jåttis 
Fra påske og fram til sommeren er det Jåttis, trim i skolegården, hver onsdag morgen. 
Elever leder trimmen. 
Bydelsquiz 
I samarbeid med de andre barneskolene i Hinna bydel ble første fredag i mai arrangert 
Bydelsquiz på Gausel skole. Skolelag fra 4. trinn deltok. Lagene konkurrerer i 
kunnskapsquiz. Jåtten skole vant quizen dette året. 
Kanonballturnering 
I samarbeid med de andre barneskolene i Hinna bydel ble det arranger 
kanonballturnering mellom skole. Det er skolelag med elever fra 7. trinn som deltar i 
turneringen. Jåtten skole vant turneringen i år. 
Tine-stafetten 
Jåtten skole deltok med lag på 6. og 7. trinn på Tine-stafetten som ble arrangert på 
Stavanger stadion tirsdag 7. mai. For tredje året på rad vant Jåtten skole, 7. trinn, og går 
dermed videre til fylkesfinalen som arrangeres 22. juni. På 7. trinn deltok 64 lag. 
6. trinn vant sitt heat, men ble nummer tre, av 84 lag. 
Ryddeaksjon i Hinna bydel 
Jåtten skole deltok i ryddeaksjonen i Hinna bydel. Aksjonen blir ledet av 
Frivillighetssentralen i Hinna og ble gjennomført 24. april. Alle klassene var ute og ryddet i 
avgrensede områder i en times tid. I år var det mye plastavfall. 
Intensjonsavtale 
Jåtten skole har inngått en intensjonsavtale med Norske Læremidler om samarbeid i 
utviklingen av digitale læremidler i matematikk for 1.-4. trinn. Intensjonsavtalen er 
gjeldende ut 2020. En forutsetning for avtalen er at prosjektet godkjennes av 
Utdanningsdirektoratet. I praksis vil en eller flere klasser i perioder prøve ut moduler av 
læremidler i matematikk ut fra Magne Nydals metode; Begrepsundervisning for mestring 
og læringsglede i matematikk for grunnskolen. 
SEFAL 
Professor Geir K. Resaland, Høgskolen på Vestlandet, Sogndal, kommer 28. mai til 
Jåtten skole for å undersøke muligheten for at flere lærere deltar i videreutdanning innen 
Fysisk Aktiv Læring neste skoleår.   
Arkeologiske utgravinger 
Det skal foretas arkeologiske utgravinger ved Skogsbakken, Jåtten. Personalet ved 
skolen, både SFO og det pedagogiske personalet, får besøk av Arkeologisk museum 
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som orienterer om utgravingene. I tillegg inviterer Arkeologisk museum klasser til besøk, 
samt undervisning på skolen. 
Foreldremøte og besøksdag 
Skolen inviterer til foreldremøte til de som har barn som begynner på skolen høsten 2019. 
Foreldremøtet blir mandag 27. mai. Dagen etter inviteres barna i sammen med foreldrene 
til besøksdag. Elevene blir denne dagen delt i fire klasser, møter lærere og faddere. 
Foreldreskolen, Stavanger kommune, gjennomføres med foreldrene på foreldremøtet og 
på besøksdagen. Per dato er det 79 barn som begynner på skolen til høsten. 
I tillegg til disse to dagene inviterer SFO til besøksdager fire ettermiddager i juni. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 24/19 Økonomirapport, mars 
Økonomirapport per 31.03.2019 viser et merforbruk på 700 636,- tilsvarende 105,68 
prosent av tildelt budsjett, periodisert per årets tre første måneder. 
Økonomirapport per utgangen av april, referert i møte, bekrefter at den økonomiske 
situasjonen er svært anstrengt. Dette gjelder særlig SFO. 
Etter et møte om skolens økonomiske situasjon med økonomiavdelingen i Stavanger 
kommune har rektor skrevet et varsel til skolesjefen. Varselet er gjengitt i 
sakspapirene. 
 
Driftsstyret drøftet saken grundig. Driftsstyret har tillit til rektor og støtter rektors 
varsel. Driftsstyret er tydelig på at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig 
personalbemanning i SFO er ufravikelig og må ivaretas. Driftsstyret ser ingen annen 
løsning enn at den økonomiske rammen må økes. 
 
Driftsstyret ber leder, i samarbeid med rektor, utforme en henvendelse til skolesjefen 
i Stavanger, politikerne i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU. Brevet sendes med 
kopi til driftsstyrets medlemmer. 
 
Vedak: 
Driftsstyret slutter seg til rektors varsel av 03.05.2019 og utarbeider et brev til 
skolesjefen i Stavanger, medlemmer i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU der det 
fremkommer at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig bemanning i SFO er 
ufravikelig og må ivaretas. 
Driftsstyret leder, i samarbeid med rektor, delegeres myndighet til å utforme slikt 
brev. 

Sak 25/18 Møteplan 2019/2020 
Følgende møteplan for Driftsstyret, Jåtten skole, er foreslått: 

• mandag 09.09.2019 

• mandag 11.11.2019 

• mandag 13.01.2020 

• mandag 09.03.2020 

• mandag 11.05.2020 

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. Driftsstyret har sine 

møter på Jåtten skole kl. 14:00, Møterom 1. 
 
Vedtak: 
Foreslått møteplan for kommende skoleår vedtas. 

Sak 26/19 Skolerute 2020-2021 
Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt ny frist for å fastsette skoleruten og 
publisere denne på hjemmesiden; juni året før. Stavanger kommune har i tillegg 
sendt ut veiledende skolerute. 
Etter drøftinger i personalet, i medbestemmelse og med andre skoler i bydelen 
foreslås skoleruten for Jåtten lik med veiledende skolerute. 
Skoleruten for 2020-2021 legges ut på hjemmesiden innen juni 2019 
 
NB: I etterkant av driftsstyrets møte, tirsdag 14. mai, ble veiledende skolerute 
korrigert og endret. Årsaken var at 31. august var utelatt i kalenderen. Rektor foretar 
de endringer som er nødvendige for å tilpasse Jåtten skole sin skolerute til 
veiledende skolerute. 
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Vedtak: 
Skolerute for skoleåret 2020-2021 for Jåtten skole fastsettes i tråd med veiledende 
skolerute, Stavanger kommune, og legges ut på skolens hjemmeside før juni 2019.. 

Sak 27/19 Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen SFO ble gjennomført i februar.Det er foreldrene til elever som går 
på SFO 2. trinn som inviteres. 
Svarprosenten på Jåtten SFO var 94 prosent. Resultatene er gode. Resultatene er lagt 
fram for personalet i SFO og drøftet der. 
 
Vedtak: 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2019 tas til orientering. 
Sak 28/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 

I perioden 23. januar til 10. februar gjennomførte Stavanger kommune 
medarbeiderundersøkelsen 2019; 10 punkt.. Alle ansatte på Jåtten skole var invitert til å 
delta. Svarprosenten var 87,7 prosent.  
Rektor har lagt fram resultatene for SFO ansatte og i pedagogisk personale og vil ta 
initiativ til videre drøftinger i personalgruppen. 
 
Vedtak: 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2019 tas til orientering 

Sak 29/19 Skolemiljøutvalget 
Referat fra SMU, 10.05.2019, ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Referat fra SMU 10.05.2019  tas til orientering. 

Sak 30/19 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak: 
----------- 

 
 
             
Nina Øglænd 
leder  Arne Kristian Espedal 
  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatu 
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Skolesjefen i Stavanger 

Kommunalstyret for oppvekst 

KFU 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole, Driftsstyret 

 

Postadr.: Postbokss 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskole.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540 395/19 22.05.2019 

 

 

Den økonomiske rammen, Jåtten skole 
 
Driftsstyret, Jåtten skole, har i møte 13.05.2019, Sak 24/19, drøftet den økonomiske situasjonen 
på Jåtten skole.  
 
Utdrag fra møtereferat: 
 
Sak 24/19 Økonomirapport, mars 

Økonomirapport per 31.03.2019 viser et merforbruk på 700 636,- tilsvarende 105,68 
prosent av tildelt budsjett, periodisert per årets tre første måneder. 
Økonomirapport per utgangen av april, referert i møte, bekrefter at den økonomiske 
situasjonen er svært anstrengt. Dette gjelder særlig SFO. 
Etter et møte om skolens økonomiske situasjon med økonomiavdelingen i Stavanger 
kommune har rektor skrevet et varsel til skolesjefen. Varselet er gjengitt i 
sakspapirene. 
 
Driftsstyret drøftet saken grundig. Driftsstyret har tillit til rektor og støtter rektors 
varsel. Driftsstyret er tydelig på at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig 
personalbemanning i SFO er ufravikelig og må ivaretas. Driftsstyret ser ingen annen 
løsning enn at den økonomiske rammen må økes. 
 
Driftsstyret ber leder, i samarbeid med rektor, utforme en henvendelse til skolesjefen 
i Stavanger, politikerne i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU. Brevet sendes med 
kopi til driftsstyrets medlemmer. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret slutter seg til rektors varsel av 03.05.2019 og utarbeider et brev til 
skolesjefen i Stavanger, medlemmer i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU der det 
fremkommer at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig bemanning i SFO er 
ufravikelig og må ivaretas. 
Driftsstyret leder, i samarbeid med rektor, delegeres myndighet til å utforme slikt 
brev. 

 

Varselet av 03.05.19 det vises til i saken er gjengitt på siste side. 
 
Driftsstyret har tillit til rektor. Rektors oppgave er å gi våre barn et lovpålagt utdanningstilbud og 
vi støtter han i å gjøre de nødvendige disposisjoner for å få dette gjennomført. 
 
Driftsstyret vurderer overholdelse av lovpålagt lærernorm, vedtatt spesialundervisning og 
forsvarlig voksentetthet i SFO som ufravikelig og av høyeste prioritet. 
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Driftsstyret har bedt rektor vurdere innsparinger og omdisponeringer så langt det lar seg gjøre for 
å frigi midler slik at lærernorm innfris, spesialundervisning ivaretas og forsvarlig voksentetthet i 
SFO opprettholdes. 
 
Driftsstyret, Jåtten skole, vurderer den økonomiske rammen skolen har blitt tildelt i budsjettet 
som ikke tilstrekkelig til å kunne ivareta lovpålagte oppgaver (lærernom og spesialundervisning) 
samt forsvarlig voksentetthet i SFO.  
 
Driftsstyret ber på dette grunnlag skoleeier, Stavanger kommune, iverksette økonomiske tiltak for 
å gjøre skolen i stand til å kunne utføre lovpålagte oppgaver og forsvarlig drift. 
 
 
For Driftsstyret, Jåtten skole 
 
Nina Øglænd 
Leder, Driftsstyret, Jåtten skole 
 
          

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 
 

Vedlegg: Varsel av 03.05.2019, sendt skolesjefen. 
 
 
 
 
Kopi:  Driftsstyret, Jåtten skole. 
 Politiske gruppeledere, alle partier 
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Varsel av 03.05.2019, sendt skolesjefen. 

 
Jåtten skole har, etter anmodning, den 2. mai 2019 hatt møte med 
Økonomiavdelingen v/Tony Yip, i Stavanger kommune. Økonomiavdelingen bekrefter 
skolens egne beregninger om at den økonomiske situasjonen er svært krevende. 
Økonomiavdelingen tilrår reduksjon i personalkostnader og at driftsutgifter reduseres. 
Som en direkte følge av dette stanses pågående tilsetningsprosess av lærere fra 
høsten 2019. Rekruttering til vakante stillinger i SFO stanses også. 
 
På dette grunnlag varsles skolesjefen om at Jåtten skole ikke vil ha mulighet til å innfri 
lærenormen fra høsten 2019.  Med utgangspunkt i beregninger per dags dato 
innebærer dette at skolen vil mangle fra tre til fire hele lærerstillinger fra høsten av. 
Videre vil vedtak om spesialundervisning bli vesentlig redusert og ligge under 
tilrådninger i de sakkyndige vurderingene. 
 
Det foreligger ikke gjeldende bemanningsnormer i SFO, men bemanningen i SFO vil 
være betydelig under det som er/har vært normalt. 
 
Det vil også bli iverksatt tiltak for å redusere driftskostnader. Dette vil få konsekvenser 
for innkjøp av læremidler. 
 
Til tross for nevnte tiltak varsles det at Jåtten skole vil gå med betydelig merforbruk 
inneværende år. De tildelte budsjettrammene er ikke tilstrekkelige. 
 
Driftsstyret har i budsjettvedtak 11.03.19, Sak 16/19 fattet vedtak om at rektor kan 
styre i henholdt til +/- 3-prosentsregelen. Det innebærer at driftsstyret er kjent den 
økonomiske situasjonen til Jåtten skole og at tildelt ramme ikke er tilstrekkelig for å 
opprettholde forsvarlig drift.  
 
Det varsles med dette at det kan bli vanskelig å drifte Jåtten skole innenfor rammen av 
+/- 3-prosentregelen og at merforbruket inneværende år kan overstige 3 prosent. 
 
Ekstratildelingen til skolene i Stavanger, kr. 15 millioner, vil ut fra fordelingsprofilen få 
marginale konsekvenser for Jåtten skole og medfører ikke at innhold i dette varsel 
endres vesentlig. 
 
Det understrekes at rektor, til tross for innhold i dette varslet, gjør de disposisjoner 
som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift både i skole og SFO fra høsten 
av vel vitende om at merforbruket kan overstige 3 prosent. 
 
Driftsstyret vil i møte 13. mai 2019 behandle sak om den økonomiske situasjonen ved 
Jåtten skole.  
 
Arne Kristian Espedal 
rektor, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 33/19 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Driftsstyret legges ned 
I Sak 07/19 fattet Kommunalstyret for Oppvekst i Stavanger vedtak om å legge ned driftsstyreordningen i 
Stavanger. Driftsstyreordningen avvikles og erstattes med samarbeidsutvalg (SU). 
 

Med virkning fra 01.01.20 avvikles ordningen med driftsstyre.  
Alle grunnskolene skal ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ, jfr 
Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. Samarbeidsutvalget i skolen (og det øvrige hjem-skolesamarbeidet) skal 
styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning i skolen.  
Medlemmene av samarbeidsutvalget skal være i samsvar med Opl.l § 11-1. Leder av SU skal være en 
foreldrerepresentant.  
Rektor på hver skole plikter å legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere og utvikle seg etter 
intensjonene. Rektor skal sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg. Rektor plikter også å 
lage en års-/ aktivitetsplan for samarbeidsutvalget. Rektor har også i samarbeid med leder av SU en 
sentral rolle i oppfølging av vedtak i samarbeidsutvalget og skal melde tilbake hvordan vedtakene er 
fulgt opp og hvilke konsekvenser de fikk.  
Samarbeidsutvalgene skal legge til grunn politisk vedtatte kvalitetsplaner, handlingsplaner mm for 
grunnskolen, og plikter å følge opp de føringer som fremgår av overordnede plandokument.  
I henhold til opplæringslovens § 11-1 kan kommunen som skoleeier gi samarbeidsutvalget 
styringsoppgaver og fullmakter/avgjørelsesmyndighet på nærmere avgrensede områder. Det fremmes 
en egen sak til kommunalstyret for oppvekst høsten 2019, med oversikt over hvilke styringsoppgaver 
og fullmakter samarbeidsutvalget skal ha. Rektorene, KFU og Utd.forbundet skal involveres i arbeidet 
med å utarbeide slik oversikt over delegert myndighet.  
Det skal legges til rette for et tettere samarbeid mellom samarbeidsutvalgene og medlemmene av 
kommunalstyret for oppvekst. Stavanger kommune skal gjennomføre årlige dialogmøter, og for øvrig 
sørge for at kommunalstyret er oppdatert i forhold til relevante problemstillinger som opptar 
samarbeidsutvalgene.  
Stavanger kommune har ansvar for skolering av tillitsvalgte foreldre. Det skal etableres rutiner for slik 
skolering.  
Stavanger kommune skal definere hva hjem-skole-samarbeidet skal bestå i og på hvilken måte 
foreldremedvirkning kan være en ressurs for elevene og skolene. Det skal finne sted en avklaring av 
roller og forventninger til samarbeidet. Slike retningslinjer skal være felles for alle skolene.  

Eventuelle kostnadsbesparelser ved å legge ned driftsstyrene skal tilfalle skolenes driftsbudsjett. 
 
Etablering av Nye Stavanger er en av flere begrunnelser for vedtaket. Finnøy og Rennesøy har per i dag 
ikke driftsstyreordningen. 
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Rådmannen arbeider nå med avklaringer om hvordan kommunalstyret sitt vedtak skal omsettes i praksis, 
med utgangspunkt i opplæringslovens krav til sammensetning og struktur for rådsorganer i skolen, 
Opplæringslovens § 11; Organ for brukermedvirkning i skolen. 
Rådmannen har opprettet en referansegruppe i arbeidet med omorganiseringen. Referansegruppen er 
sammensatt med representanter for Kommunalt foreldreutvalg (KFU), arbeidstakerorganisasjonene, 
rektorene og skolefagstaben. Jåtten skole er representert i denne referansegruppen v/rektor. 
Referansegruppen vil gi innspill med avvikling av dagens driftsstyreordning og etablering av nytt 
samarbeidsutvalg og retningslinjer for SU. 
Bortsett fra den formelle endringen fra styre til utvalg er det grunn til å tro at samarbeidets sammensetning, 
arbeidsoppgaver og funksjon vil legges nær opp mot dagens ordning. 
Rektor vil komme tilbake med mer informasjon denne endringen når vedtekter og retningslinjer for 
samarbeidsutvalg er vedtatt. 
Skolegård, sør 
Opparbeidelsen av skolegård sør   ble ferdigstilt i august 2019. Skolegård sør ble åpnet og formelt overtatt 
15.08.2019, se Pangstart på skoleåret under. Opparbeidelse av skolegård sør har kostet nær inn på 10 
millioner kroner og innebærer en vesentlig utvidelse av skolens arealer og en betydelig økning av 
lekeplassfasiliteter. 
Skolegård sør er et av flere rekkefølgekrav. Trafikksikring av Ordfører Askelandsgate og etablering/utvidelse 
av parkeringskapasiteten i Ordfører Tveteraasgate er tidligere sluttførte rekkefølgekrav. 
Rekkefølgekrav som gjenstår er nytt klubbhus for Hinna Fotball (igangsatt, pågår, sluttføres sommeren 
2020) og ny sykkel/gangsti langs Diagonalen gjennom skolegården til Jåtten skole. På grunn av pågående 
arbeider i forbindelse med nytt klubbhus, Hinna Fotball, utvidelse av Diagonalen/bussvei og ombygging av 
rundkjøring/bussvei, er det per dags dato noe uklart når arbeidet med ny sykkel/gangsti gjennom 
skolegården igangsettes. 
Pangstart på skoleåret 
Skoleåret 2019/2020 startet med Pangstart av skoleåret torsdag 15. 08.2019 kl. 17:00. Elver, foreldre, 
ansatte og gjester var invitert til et arrangement på skolen. Arrangementet var delt i fire: 

• Markering av årets mobbemanifest; Jeg er en inkluderingsagent. Avduking av ELEVTAVLA, 
FORELDRETAVLA og VI SOM JOBBER PÅ JÅTTEN TAVLA. 

• Åpning av ny skolegård (se over) ved leder av Kommunalstyret for Oppvekst, Sissel Hegdal 
Knutsen og elevrådsleder Ludvig Hogstad, 7A 

• Åpne klasserom. Elever, foreldre og ansatte viste fram klasserommet og uformell prat. 

• Samarbeidsmøte mellom nye klassekontakter og kontaktlærere, planlegging av første foreldremøte 
og andre klassemiljøtiltak. 

Det var elevinnslag med dans og sang under markeringen av årets mobbemanifest. 
Mellom åpningen av skolegården og åpne klasserom ble det servert kaffe, saft og boller. Park og vei, 
bekostet bollene. 
Skolen har fått mange, og svært gode, tilbakemeldinger på arrangementet. 
Aktiv skole – SEFAL 
Det vises til tidligere orienteringssak om Aktiv skole og om støtte fra FAU til utstyr til bruk til fysisk aktiv 
læring. En oppfølging av det arbeidet som ble gjort på skolen våren 2019 er at 12 lærere nå deltar i 
kompetansegivende videreutdanning (15 sp) i fysisk aktiv læring; SEFAL. Det er Universitetet på Vestlandet 
ved Campus Sogndal som organiserer studietilbudet som er praksisrettet. 
Foreldremøter høsten 2019 
Foreldremøter i alle klasser ble gjennomført i uke 35. Foreldremøtene begynner med felles foreldremøter i 
gymnastikksalen for deretter å gå over til klasseforeldremøter på klasserommene. For 1.-4. trinn blir det i 
tillegg et foreldremøte i SFO i etterkant av klasseforeldremøtene. Alle foreldremøtene begynner kl. 18:00; 
mandag 26.08.19 5.-7. trinn, tirsdag 27.08.19 1.-2. trinn og torsdag 29.08.19 3.-4. trinn. 
Utskifting av lysarmaturer 
Stavanger eiendom vil i løpet av skoleåret skifte ut lysarmatur i klasserom på Jåtten  skole, gjelder ikke P-
bygg. Det vil bli installert dimbare LED-armaturer som gir godt arbeidslys. Armaturene er kjøpt inn og står 
lagret i container i skolegården. Det er noe usikkert når installasjonsarbeidet blir utført. 
Utskifting av Smart Board 
Alle Smartboardene i klasserom vil bli skiftet ut med interaktive touchskjermer, 86 tommer. Det er ventet at 
utskiftingen tar til i september/oktober. ATEA har fått avtale med Stavanger kommune om leveranse og 
montering. Utskiftingen finansieres av en politisk ekstrabevilgning og finansieres ikke over skolens budsjett. 
Jåtten skole er en av de skolene som har fått tildelt skjermer inneværende kalenderår.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 34/19 

SAK Økonomirapport 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret  Vedlegg: 

 

 
 
Økonomirapport per 31. juli viser et merforbruk på kr. 564 818,-, tilsvarende 102,23 prosent av 
periodisert budsjett.  
Fordelt på skole og SFO ser tallene slik ut: 
Skolen  merforbruk 328 577,- 101,5 prosent av periodisert budsjett 
SFO  merforbruk 236 241,- 106,8 prosent av periodisert budsjett 
 
Rapporten under er tatt ut 22.08.2019: 
 
  

 
 
Tallmessig er den økonomiske situasjonen noe bedre ved utgangen av juli enn sist driftsstyret ble orientert, i 
møte 13.05.2019, sak 24/19. I denne saken ble situasjonen ved utgangen av mars lagt til grunn og 
tilsvarende tall var da et merforbruk på kr. 700 636, tilsvarende 105,68 prosent av periodisert budsjett.  
 
Årsaken til den noe bedre situasjonen nå er flere: 

• Som nevnt i saksframlegget i Sak 24/19 var refusjoner for videreutdanning ikke med i regnskapet. 
Denne refusjonen for våren 2019 er nå med i regnskapet. 

• Jåtten skole fikk tildelt kr. 332 000,- som følge av politisk vedtak i mai 2019, der skolene i Stavanger 
fikk en styrkning på 15 millioner. 

• Iverksatte tiltak for å redusere kostnader; drift og lønn. 
 
Det er iverksatt ytterligere tiltak for å redusere lønnskostnader fra 1. august. Dette gjelder både skoledelen 
og SFO. Vakanse i SFO og i skolens ledelse er ikke erstattet. Noen ledige lærerstillinger er ertattet, devis 
med vikariater. Samtidig er det gjort forsøk på å ivareta lærernorm og forsvarlig drift i SFO. 
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På grunn av nødvendig innkjøp av lærebøker og materiell er erfaringsmessig  august måned alltid en «dyr» 
måned. 
 
Budsjetttildelingen er blant annet styrt av elevtall. Jåtten skole har hatt en elevtallsnedgang på ca. 30 elever 
fra juni 2019 til august 2019, fra 656 til 623. 
 
Det er gjort en rekke disponeringer for å redusere lønnskostnader fra og med august, både i skolen og i 
SFO. Samtidig har skolen prøvd å ivareta de føringer driftsstyret gav i møtet 13.05.19, gjengitt i brev til 
Skolesjefen, Kommunalstyret for oppvekst og KFU  av 22.05.2019, Sak 32/19 Referat. 
 

Driftsstyret vurderer overholdelse av lovpålagt lærernorm, vedtatt spesialundervisning og forsvarlig 
voksentetthet i SFO som ufravikelig og av høyeste prioritet. 
Driftsstyret har bedt rektor vurdere innsparinger og omdisponeringer så langt det lar seg gjøre for å frigi 
midler slik at lærernorm innfris, spesialundervisning ivaretas og forsvarlig voksentetthet i SFO opprettholdes. 

 
Effekten av iverksatt tiltak, lønn og drift, vil vise seg i regnskapet utover høsten. Per dato er det ikke mulig å 
gi et nøyaktig estimat. 
 
I den grad det er mulig vil rektor legge fram oppdaterte tall for utgangen av august  i møtet. 
 
En del refusjoner for viderutdanning, fravær og statløig finansierte prosjekter vil ikke bli innarbeidet før 
senere i høst. Disse vil bidra til å bringe tallene i «riktig retning». 
 
Rektor står fast på at skolens økoonomi er anstrengt og krevende og varsler at slutt resultatet vil innebære 
et merforbruk. Utfordringen er å holde merforbruket under 103 prosent ved årsskiftet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 35/19 

SAK Trafikksikkerhetsplan 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Rektor videresender eventuelle innspill som dreier 

seg om trafikksikkerhet på/ved Jåtten skole og 

elevenes skolevei etter drøfting i FAU. 

Vedlegg: 

 

 
 
Skolen har fått oversendt melding om planoppstart – Trafikksikkerhetsplan: 
 

 

 Melding om planoppstart - Trafikksikkerhetsplan for 
(nye) Stavanger kommune 2020-2023  

 
 

Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av 
ny trafikksikkerhetsplan for 2020-2023. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens 
styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeidet. Målet er å sikre trygge 
oppvekstsvilkår og skoleveger for barn og unge. I trafikksikkerhetsplanens 
handlingsprogram prioriteres de tiltakene som skal gjennomføres i planperioden 
2020-2023.  
 
Kartlegging trafikksikkerhetstiltak  
Revisjon av trafikksikkerhetsplanen legger opp til en kartlegging av nye 
trafikksikkerhetstiltak. Med kartlegging menes det at du kan komme med innspill om 
tiltak som du mener kan forbedre trafikksikkerheten. Innspillene vil bli faglig vurdert. 
Prioriterte tiltak blir tatt med i handlingsprogrammet. Vi gjør oppmerksom på at ikke 
alle tiltakene kan prioriteres.  
 
Innspill om mindre trafikksikkerhetstiltak som f.eks. ønske om trafikkskilt, fartshumper, 
gangfelt etc. vil ikke bli vurdert. Vi ber om at ønsker om mindre tiltak legges inn i 
elektronisk søkeskjema for trafikksikkerhetstiltak som du finner på:  
www.stavanger.kommune.no/trafikksikkerhet - Slike saker vil bli behandlet 
fortløpende.  
 
Oversending av innspill  
På kommunens hjemmeside finner du en kartløsning for dine innspill. Kartløsningen 
er spesielt laget for revisjon av trafikksikkerhetsplanen og vi ber om at du bruker det 
for å sende ditt forslag til kommunen. Her kan du gå direkte til kartløsningen.  
 
Innspill kan også sendes til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.  
 
Frist Kartlegging skal skje i tidsrommet 07.06.2019 – 15.09.2019. Innspill 

 
 
Rektor ber FAU drøfter saken og eventuelt komme med innspill før fristen 15.09.2019. 
Dersom FAU har innspill som gjelder Jåtten skole/skoleveien for elever, kan rektor påta seg 
å videreformidle slike innspill 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 36/19 

SAK Opplæringsloven kapittel 9A 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Det vises til tidligere vedtak i Driftsstyret der driftsstyret ber om å bli holdt orientert om antall vedtak 
i 9A-saker. 
 
Etter lovendring av Opplæringsloven kapittel 9A fatter ikke skolen vedtak lenger i 9A-saker. Vedtak 
fattes eventuelt etter klage av Fylkesmannen. 
 
Derimot utarbeider skolen Aktivitetsplaner i saker der det skolen får melding om mistanke, eller selv 
mener, at en elev/eller flere ikke har det trygt og godt på skolen. 
 
Skoleåret 2018/2019 ble det utarbeidet og opprettet til sammen 13 aktivitetsplaner. 
 
To av disse sakene ble klaget inn for Fylkesmannen i Rogaland: 

• Sak 1. Fylkesmannen fattet ikke vedtak. Skolen oppfylte ikke plikten jf. §§ 9A-4 og 9A-5. 
(følge med og gripe inn) Skolen oppfylte plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak. 

• Sak 2. Fylkesmannen fattet vedtak. Skolen oppfylte plikten jf. § 9A-4 
 
Flere av de aktuelle sakene nevnt over, videreføres inneværende skoleår. Andre er avsluttet. 
 
Fylkesmannen i Rogaland har hatt 9A tilsyn i Stavanger kommune. Flere skoler og kommuneleddet 
var involvert i tilsynet. Jåtten skole var ikke direkte involvert. 
 
Som følge av dette tilsynet har Jåtten skole skjerpet rutinene knyttet til  

• Aktivitetsplikten for alle ansatte 

• Elevenes stemme 

• 9A-5, informasjon til alle ansatte 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 37/19 

SAK Flytting av møte 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Neste ordinære møte i Driftsstyret flyttes fra mandag 

11. november 2019 til tirsdag 12. november 2019 kl. 

14:00 

Vedlegg: 

 

 
 

Møteplan for inneværende skoleår ble vedtatt i Sak. 25/19. 

 

Rektor ber om at møtet mandag 11. november flyttes. Det foreslås at møtet flyttes til tirsdag 

12. november kl. 14:00, møterom 1. 

 

Rektor har ikke anledning til å møte 11. november på grunn av reise. Nærmere begrunnelse 

kan gis. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 39/19 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes i god tid og senest innen fredag 06.09.2019. 
 
På grunn av rektors fravær i perioden 4. – 8. september meldes saker til fungerende rektor: 
staale.olsen@stavanger .kommune.no i denne perioden. 
 
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. 


