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Kapittel 1 HMS-MÅL, VISJON OG VERDIER 
 

1.1  Oppsummering kapittel 1 
 
Jåtten skole er en virksomhet i Stavanger kommune. Mål, visjon og verdier som er gjeldene for 
Stavanger kommune ligger til grunn for all virksomhet ved Jåtten skole. 
 
I tillegg til dette har Jåtten skole egen visjon og egne mål, inkludert HMS-mål, for sin virksomhet. 
 
I kapittel 1 er både Jåtten skole og Stavanger kommune sine mål, visjon og verdier gjengitt. 
 
Organisasjonskart for Stavanger kommune finnes på Intraweb. I kapittel 1 er organisasjonskart for 
Jåtten skole gjengitt. 
 
I dette kapitlet vil det også fremkomme hvordan skolens Internkontroll er bygd opp og hvor 
oppdatert informasjon om Internkontrollen er å finne, både for ansatte ved skolen og andre. 
Samtidig gir den en oversikt over andre styrende dokumenter for skolen, samt lover og regler som 
styrer skolens virksomhet 
 
Internkontrollen gjelder for hele Jåtten skole sin virksomhet, undervisning og SFO, på og utenfor 
skolens område. 
 

 
 

1.2  Jåtten skole.  Mål og visjon.  
 

HMS mål for Jåtten skole: 

 
Skolens visjon: 
 

 
Jåtten skole har også andre mål for skolens virksomhet. Disse er fastsatt i skolens planer; 
Virksomhetsplanen 2016-2020, Sosial handlingsplan 2019-2025, Plan for lesing og skriving, IKT-plan og 
PSK-planen. I tillegg kommer Stavanger kommune sin kvalitetsplan: Stavangerskolen mot 2025. 

  

Jåtten skole skal utforme et læringsmiljø som fremmer elevenes 
og de ansattes psykiske og fysiske helse. Sikkerheten skal 
ivaretas gjennom gode rutiner. 
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1.3  Internkontrollens oppbygging 
 
Internkontrollen for Jåtten skole består av: «Internkontroll HMS Håndbok»  
 
Stavanger kommune sin Håndbok Internkontroll/HMS danner grunnlag for skolens 
Internkontroll/HMS. Kommunens Internkontroll ligger på Intraweb. 
 
Sorgpakken, brannbok og kommunens krisehåndteringsplan er viktige vedlegg til Internkontrollen. 
 
Håndboken er et levende dokument. Det kan endres kontinuerlig. Skolens personale vil få 
informasjon når det er foretatt endringer.  
 

Gjeldende versjon er sist revidert: 03.08.2021 

 
Den til enhver tid gjeldende Internkontrollen ligger i Jåtten INFO, i mappen Skolens planer, på 
Google disk. Dette området er tilgjengelig for alle ansatte. 
 
Internkontrollen legges også ut på skolens hjemmeside, www.minskole.no/jaatten under menyen 
Planer. Det er Internkontroll ved skolestart som blir lagt ut på hjemmesiden. Denne blir ikke 
fortløpende oppdatert underveis i skoleåret, kun dersom endringene er vesentlige. 
 
Internkontrollen, ett skriftlig eksemplar, oppbevares på kontoret.  I dette eksemplaret oppbevares 
signaturlisten, se kapittel 13. 
 
Internkontrollen skal signeres av alle ansatte årlig, fortrinnsvis ved skoleårets begynnelse. 
Nyansatte signerer Internkontrollen som en del av rutinen knyttet til tilsetting. 
 
Håndboken anses å være svar på § 4 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
inkludert tilhørende Veiledning. 
  
Sorgpakken, Brannboken og kommunens krisehåndteringsplan oppbevares på kontoret.  
 
Internkontrollen gjelder for hele Jåtten skole sin virksomhet, undervisning og SFO, på og utenfor 
skolens område. 
 
 
 

  

http://intranett2/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Helse-miljo-og-sikkerhetbedriftshelsetjeneste/HSM-Handbok-forside/
http://www.linksidene.no/jaatten
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
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1.4  Stavanger kommune.  Visjon, verdier og HMS. 
 
Stavanger kommunes visjon: 
 

Vi bygger felleskap. 
 

Stavanger kommunes verdier: 
 

 NÆR, ÅPEN OG NYSKAPEDE 

 

1. Verdien av å være til stede for hverandre og 

innbyggerne våre (nær) 
2. Verdien av å bygge en lærings- og delingskultur (åpen)  

3. Verdien av å tenke nytt og tørre å prøve og feile (nyskapende)  
 
Les mer om «Ny organisasjonstrategi og nye verdier vedtatt i kommunesyret» (21.06.21) på Intranett: Ny 
organisasjonsstrategi og nye verdier vedtatt i kommunestyret (sharepoint.com) 

 
Organisasjonsstrategien skal bidra til å nå målene i kommuneplanen, og den er kommunens overordnede 
styringsdokument for utvikling av kommunen som organisasjon og som arbeidsgiver.  
 
Organisasjonsstrategien har fått tittelen «Framtidens kompetanse», og kompetanse går som en rød tråd 
gjennom hele organisasjonsstrategien.  
 
HMS 
 
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Stavanger kommune skal være høyt prioritert, målrettet og en del av 
den daglige driften. Handlingsplanen for HMS bygger på kommunens visjon «Vi bygger felleskap» 
 
Virksomhetsleder har ansvar for at virksomheten har et system som sikrer at virksomheten arbeider 
systematisk med HMS,  innfører og utøver internkontroll. Alle ansatte har ansvar for å delta aktivt i 
virksomhetens HMS-arbeid. 
 

Les mer om kommunens HMS arbeid på Intranett her: HMS (sharepoint.com)  

https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Ny-organisasjonsstrategi-og-nye-verdier-vedtatt-i-kommunestyret.aspx?source=/sites/konomiogorganisasjon&promotedState=1
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Ny-organisasjonsstrategi-og-nye-verdier-vedtatt-i-kommunestyret.aspx?source=/sites/konomiogorganisasjon&promotedState=1
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/Rutiner/SitePages/HMS.aspx
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1.5  Organisasjonskart, Jåtten skole. per 01.08.2021 
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1.6  Jåtten skole, kart over bygninger og uteområdet 
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1.7  Lover, regler og forskrifter 

 
Drift av skolen og bygningene er regulert av en rekke lover, regler og forskrifter:  

 
Departement Lov/forskrift Etat/tilsyn Tema 
Kunnskapsdepartementet Opplæringsloven Utdanningsdirektoratet  Fysisk og psykisk 

arbeidsmiljø for barn og 
ungdom - § 9a i 
opplæringsloven. 

Fylkesmannen 
Stavangerskolen – lokal 
skolemyndighetene 

Helse og 
omsorgsdepartementet 

Lov om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) 

Helsetilsynet Fysisk og psykisk miljø for 
barn og ungdom.  

   Fylkesmannen Krav til inneklima, 
støyforhold, hygiene, 
lysforhold, luftkvalitet 

  Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og 
skoler 

Den kommunale 
helsemyndigheten – 
helsesjefen i Stavanger 

  

Arbeids og 
inkluderingsdepartementet 

Arbeidsmiljøloven  Arbeidstilsynet  Fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø for alle 
ansatte i kommunal 
virksomhet. 

  Internkontrollforskriften 

  Byggherreforskriften   Helse miljø og sikkerhet 
for alle leverandører som 
kommunen engasjerer.   

Klima- og 
miljøverndepartementet  

Forurensingsloven Miljødirektoratet 
 
Klima- og 
foruresingsdirektoratet (Klif) 

Helsefarlige stoffer - 
Asbest, PCB, kjemikalier 
m.m. 
  

  Sikkerhetsforskriften for 
lekeplassutstyr 

 

Sikkerhet på lekeplasser  

  Strålevernloven Lov om strålevern og bruk 
av stråling 

Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Lov om tilsyn med elektriske 
anlegg og elektrisk utstyr 

Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) 

Brann og El-sikkerhet 

  
  

  Lov om brann og 
eksplosjonsvern 

Rogaland brann og redning 
IKS  

Brannsikkerhet 

 Forskrift om brannforebygging   

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  

Kommuneloven Fylkesmannen Regnskap, forvaltning og 
rapportering 

  Forskrift om årsbudsjett      

  Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning 
 

    

  Bygningsloven (PBL)  Direktoratet for byggkvalitet 
 

Bygningsteknikk (mest i 
forbindelse med nybygg, 
ombygging og 
rehabilitering) 

Byggtekninsk forskrift (TEK 10) Bygningsmyndighetene i 
kommunen 

 
Det er knyttet hyperlink til de blå som er understreket. 
De sentrale forskriftene under den enkelte lov ligger som en videre lenke fra loven. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.udir.no/
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.stavangerskolen.no/
http://www.stavangerskolen.no/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Oppvekst-og-levekar/Helsesjefen/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Oppvekst-og-levekar/Helsesjefen/
http://www.stavanger.kommune.no/no/Om-kommunen/Administrasjon/Oppvekst-og-levekar/Helsesjefen/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid.html?id=165
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid.html?id=165
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=Arbeidsmiljøloven
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ai/ti-19961206-1127-0.html&emne=internkontrollforskrift*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950421-0377.html
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/
http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19960719-0703.html&dep=alle&titt=lekeplass&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19960719-0703.html&dep=alle&titt=lekeplass&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20000512-036.html&emne=str%c5levernlov*&
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19290524-004.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19290524-004.html&3
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.rogbr.no/brannvesenet
http://www.rogbr.no/brannvesenet
http://www.rogbr.no/brannvesenet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1423.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
https://dibk.no/
https://dibk.no/byggeregler/tek/
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Kapittel 2 FYSISK MILJØ 
 

2.1  Oppsummering kapittel 2 
 
Læring og trivsel er skolens primære oppgave. Skolens fysiske miljø er av avgjørende betydning for at 
denne oppgaven skal kunne løses og skolens visjon innfris. Kapittel 2 handler om tiltak for å ivareta og 
fremme et sikkert og godt fysisk miljø. Orden og ryddighet, varme og ventilasjon, innemiljø og utemiljø 
omtales i dette kapitlet.  
 
Jåtten skole er leietaker av bygg og uteområde. Stavanger eiendom er eier og forvalter bygninger og 
uteområdet for Stavanger kommune. 
 
Den daglige driften av bygningsmassen ivaretas av Stavanger Byggdrift, mens uteområdet driftes av Park 
og vei. 
 
Forebygging og beredskap mot brann omtales i neste, kapittel 3. 

 
 

2.2  Fysiske miljø; Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven 
 
Opplæringsloven, kapittel 9A, sikrer elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 
 

"Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremjer helse, trivsel og læring" 

 
Det heter videre i opplæringsloven: 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet  

       Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 
tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.  

       Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 
fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må 
skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og 
læringa til elevane.  

 
På skolens hjemmeside, www.minskole.no/jaatten er det en egen menylinje (venstremeny) som gir mer og 
utfyllende informasjon om Opplæringslovens kapittel 9A. Denne menyen heter «Kapittel 9a – Elevens 
arbeidsmiljølov» 
 
Kapittel 9a omtales også i Interkontrollen kapittel 9 Mobbing. 
 
Ansatte har samme rett til et fysisk miljø som fremmer helse og trygget hjemlet i Arbeidsmiljøloven. 

 
 
  

http://www.linksidene.no/jaatten
http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Kapittel%209a%20-%20%22Elevens%20arbeidsmilj%C3%B8lov%22
http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Kapittel%209a%20-%20%22Elevens%20arbeidsmilj%C3%B8lov%22
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2.3  Daglig IK-runde 
 
Daglig IK-runde (Internkontroll-runde) gjelder alle ansatte ved Jåtten skole. Daglig IK-runde skal være en 
del av alle ansattes arbeid ved skolen, og gjøres kontinuerlig. 
 
I klasserommene/spesialrommene er det den til enhver tid ansvarlige lærer som utfører Daglig IK-runde. 

 

 ANSVARLIG 

KLASSEROM/GRUPPEROM  

Kontroll og styring av temperatur og luftkvalitet (ventilasjonssystem). Vaktmester/rektor 

Kontroll av frie luftveier for ventilasjonssystem (tilførsel og avtrekk) og at renhold av 
ventiler utføres i henhold til renholdsrutiner. 

Rektor/ansatt/lærer  

Kontroll av at renhold er utført i henhold til gjeldende renholdsrutiner. Rektor/ansatt/lærer 

Melde avvik vedr. temperatur, luftkvalitet, ventilasjon og renhold. Avvik meldes rektor. Ansatt/lærer 

Se etter at ovner ikke er tildekket og at brennbart materiale ligger i god avstand til ovnene. Ansatt/lærer 

Organisere og se til at elevene rydder klasserom, pulter og setter stoler opp på pultene 
ved skoledagens slutt. 

Ansatt/lærer 

Se til at avfall blir kildesortert og sørge for at alle elevene er kjent med ordningene for 
kildesortering ved skolen, se kapittel 12.5 

Ansatt /lærer/elev 

Se til at papir og biologisk avfall blir tømt i rett container/avfallsbeholder. Ansatt /lære 

Se til at vinduer er lukket, lys slukket og dører låst. Ansatt/lærer 

Kontrollere at PC-ene, Smart-board og andre tekniske/elektrisk hjelpemidler er slått av. 
Gjelder også tørkeskap.  

Ansatt/lærer 

Småelektrisk utstyr slås av og kobles fra etter endt arbeidsdag. (ladere, limpistol, strykejern mm.) Ansatt/lærer 

Skjøteledninger er hele og uskadd. Skjøteledninger skal ikke seriekobles og legges fra 
rom til rom. 

Ansatt/lærer 

Se til at elektriske kabler/ledninger/brytere og støpsler er hele og uskadd. Ansatt/lærer 

Se til at blanke flater (pulter, kateter, skap) er ryddet og ikke nyttes til oppbevaring. Dette 
gjelder også flater oppå skap og vinduskarmer. 

Ansatt/lærer 

Det skal ikke nyttes vannkokere, vaffeljern og mikrobølgeovner eller lignende på 
klasserom, spesialrom og i ganger. 

Ansatt/lærer 

Levere tilbake materiell som er hentet fra spesialrom eller andre samlinger. Ansatt/lærer 

Påse at elevene henger yttertøy på gangen og at det nyttes innesko i klasserommene. Ansatt /Lærer/ elev 

Brannbranninstruks og skolens ordensregler skal henge på alle klasserom/spesialrom, 
godt synlig. 

Rektor/ 
Ansatt/Lærer 

Klasserom/grupperom i bygg P (Modulbygget) 

Sjekke brannspjeld i ventilasjonen (Må stå i åpen stilling!) 

Ansatt/lærer 
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Alle punkt nevnt under Klasserom gjelder også alle andre rom. I tillegg gjelder følgende for spesialrom, 
personalrom, kontorer og arbeidsrom: (se neste side) 

 
GYMSAL/DRAMASAL 

Rydde vekk utstyr etter bruk, rydde materialrom, se til at rømningsdør er fri og kontrollere 
at dusjene er slått av. 
Elevene går inn sammen med lærer og lærer låser ytterdørene etter bruk.  

Ansatt/lærer 

SKOLEKJØKKEN 

Komfyrene er slått av, og oppvaskmaskinen er satt på. 
Annet elektrisk utstyr er slått av/koblet fra.  

Ansatt/lærer 

BIBLIOTEK 

Organisere og se etter at elevene behandler bøker med respekt, og rydder etter seg. 
Ved utlån skal bøkene registreres.  

Ansatt/lærer 

K&H avdelingene 

Se til at maskinene ikke nyttes av elevene. Strømmen slås av etter endt time. Verktøy 
ryddes på plass etter bruk. Gulvet sopes.  

Ansatt/lærer 

PERSONALROM 

Alle setter kopper m.m. i oppvaskmaskinen. Oppvaskmaskinen må settes på når skolen er 
bemannet. 
Rydding etter oppslått trinnvis turnusliste. 

Personalet 

SFO 

Generell rydding, (se klasserom). 
Rengjøre bordene etter måltidene. 
Generell rydding; aktivitetsrom, personalrom og garderober 

Personalet 

KONTORER OG ARBEIDSROM 

Generell ryddig på egne arbeidsplasser. 
Påse frie luftveier for ventilasjon (inn- og utluft) og at ovner ikke er tildekket. 
Lukke vinduer, slå av lys og låse dører. 

Alle ansatte 

 

UTEOMRÅDET 

Se til at elevene regelmessig rydder på skolens uteområde. 
Føre tilsyn med elevene i friminuttene etter oppslått vaktliste  

Lærer 

Lærer 

EKSKURSJONER OG TURER UTENFOR SKOLENS OMRÅDE 

Se Kapittel 11 

Lærer 
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2.4  Orden og renhold. Sjekkliste 

 
På Jåtten skole har personalet og elever medansvar for orden og renhold. Vi ønsker at elever og voksne 
skal møte en ryddig skole, både ute og inne. Denne sjekklisten er et supplement til”2.2 Daglig IK runde”. 

 

 Elevene skyller melkekartonger, og setter disse til tørk. 
 

 Elevene og personalet kildesorterer alt avfall, se kap. 2.5.  

 Blanke flater (pulter, kateter, vinduskarmer og skap) skal ikke nyttes som 
oppbevaringsplass. 
 

 Det skal ikke nyttes vannkokere, vaffeljern, smørbrødjern og mikrobølgeovner på 
klasserom, spesialrom, arbeidsrom eller i ganger/korridorer. 
 

 Yttertøy skal henges på gangen/garderoben. Det nyttes innesko/tøfler/sokker i 
klasserom/grupperom. 
 

 Alt gjenglemt tøy plasseres i kasser under trapp i kjelleren i C-bygget. Gangene tømmes 
for gjenglemt tøy ved jevne mellomrom/en gang per uke. 
 

 Etter endt skoledag henger alle elevene sin stol på pulten. Pulten ryddes. 
 

 Ordenselever har ansvar for at klasserom/spesialrom er ryddig og tilrettelagt for renhold 
ved dagens slutt. 
 

 Kontrollere at PC-ene, Smart-board og andre tekniske hjelpemidler er slått av.  

 Det organiseres ukentlig rydding i skolegården; «Sopekosten» I tillegg deltar skolen i årlig 
ryddeaksjon i bydelen. 
 

 Personalet påtar seg ansvar for rydding/oppvask på personalrom etter oppsatt turnus. 
 

 Personalet påtar seg felles ansvar for generell orden og rydding på felles 
grupperom/møterom og arbeidsrom.  
 

 Personalet har ansvar for å melde avvik vedr. lufttemperatur, luftkvalitet og renhold. Avvik 
meldes rektor. 

 

2.5  Kildesortering av avfall 
 
Elever og personalet kildesorter alt avfall. Vi kildesorterer i henhold til kommunens rutiner for kildesortering.  
 
Skolen har nedgravde containere for kildesortering av avfall. Det er containere for: 
 

• Papir, inkludert rene melkekartonger 

• Organisk avfall/kompost 

• Restavfall, inkludert plast og metall 
 
I tillegg kildesorteres: 

• Glass 

• El. avfall 
 

Vi ber elevene ta plastemballasje, som er brukt til matpakken, med seg hjem. Dette for å unngå dyr/insekter i 
klasserom. 
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Glass kildesorteres i egne avfallsbeholder på Mat&helserommet. 
 
El.-avfall leveres Frank, oppbevares på lager i kjeller og bringes til godkjent mottak med jevne mellomrom. 
 
Brukte batterier kastes i egen beholder på Frank sitt kontor. 
 
Metall og plast kastes i restavfall. 
 
Renholderne kaster til vanlig restavfall fra klasserom/arbeidsrom og spesialrom. 
 
Personalet, eller elevene, kaster selv papir og organisk avfall. Det er viktig at organisk avfall kastes hyppig/daglig. 
Dette for å unngå dyr/insekter/lukt. 
 
En må ha en egen brikke for å kaste avfall i de nedgravde containerne.  

 
 

2.6  Skolens ansvar for renhold 
 
Stavanger eiendom/Stavanger byggdrift KF har satt opp følgende retningslinjer for skolene for renhold. 

 
GJELDER ALLE ROM: 

• Det er brukers ansvar at rommene er ryddet før renholdet tar til. 

o Vinduskarmer og hyller skal være ryddet når det skal tørkes støv. 

o Vasken skal være fri for boss og gamle melkekartonger 

• Bioavfall og papiravfall er brukers ansvar og tømmes på angitt sted. 

• Gulvene skal være fri for løse ledninger. 

• Renhold og oppheng av gardiner er skolens ansvar 

• Ved malings-/formingsarbeid må pulter tildekkes og rengjøres etterpå. 

• Det er brukers ansvar å rengjøre skjerm og tastatur på datautstyr.  

 

I tillegg må følgende påses: 

 

KLASSEROM: 

• Bruker setter stolene oppå pulten dersom ikke annet er avtalt. 

• Rommene skal være ryddet og sopt for den verste skitten. 

• Av helsemessige årsaker bør det ikke være gamle stoffmøbler og eller løse tepper/ryer i 

klasserommet. Dersom det er det, er dette brukers ansvar. Ekstra renholdsutgifter vil bli fakturert 

skolen. 

• På SPESIALROM er det i tillegg brukers ansvar å holde rent: 

o Komfyrer 

o filter i kjøkken hetter (må vaskes i oppvaskmaskin minst 1 gang/mnd.) 

o kjøleskap/-rom og innvendig kjøkkeninnredning 

o oppvaskmaskin på skolekjøkken 

o vifter 

o arbeidsbenker og utstyr på sløydrom 

o symaskiner på tekstilrom 

 

PERSONALROM: 

• Filter i kjøkkenhette må vaskes i oppvaskmaskin ca. 1 g/mnd. 

 



Et godt sted å være – lyst til å lære! 

 

Internkontroll/HMS 18  www.minskole.no/jaatten 
JÅTTEN SKOLE  03.08.2021 
 

KORRIDOR/GARDEROBER: 

• Det bør ikke være gamle stoffmøbler i korridorene. Dersom det er det, er dette brukers ansvar. Ekstra 

renholdsutgifter faktureres skolen. 

• Det er brukers ansvar å påse at klær henger på knaggen og sko står på skohyllen. 

 

GYMSAL/APPARATROM 

• Det er brukers ansvar å ta ut og sette på plass apparater før og etter renhold. 

 

SFO 

1. Rommene skal være ryddet og sopt for den verste skitten. 

2. Når det skal tørkes støv er det brukers ansvar å rydde ut av hyller, vinduskarmer og lignende og å 

sette på plass igjen. 

3. Bruker har ansvar for å rydde vekk og riste løse tepper/ryer. (gjelder ikke matter i inngangspartiet.) 

4. Bruker har ansvar for rengjøring av bord og stoler etter måltider. 

5. Det kan være en god ide å riste kjeledresser, samt spyle regntøy ute, før det henges opp. 

 

2.7  Renhold 
 
Det er Stavanger Byggdrift KF som står for daglig renhold ved Jåtten skole. Renholderne ved skolen ledes 
av en driftsleder. Driftsleder har også en koordinator som leder renholdsarbeidet 
 
Det er utarbeidet renholdsplan for skolebygg. Renholdsplanen angir renholdsoppgaver og hyppighet for alle 
bygg. Renholdsrutinene omfatter også årlig hovedrengjøring. 
 
Det er oppslått månedsplan for renhold i alle bygg. På denne planen skal renholderen krysse av for at og 
når renholdsoppgaver er gjennomført. 
 
Det er rektors ansvar å påse at renholdsplanen følges og føre kontroll med månedsplanene. Ved 
mangelfullt renhold tar rektor saken opp med driftsleder eller koordinator. 

 
Driftsleder i Stavanger Byggdrift KF:       Arlene v. Amdahl  952 90 038 
Koordinator for Jåtten skole:                   Dina-Iren Stavnheim   458 76 319  

dina-iren.stavheim@stavanger.kommune.no 

 
Skolens ansvar: 

• Ryddighet og tilrettelegging for renhold, se 2.3. 

• Tømming av organisk avfall og papiravfall, se 2.3. 

• Oppheng og renhold av gardiner. Gardiner vaskes ved behov. 

• Renhold og vask av kjøkkenvifter, filter, minimum to ganger per år. 
 

2.8  Stavanger eiendom 
 
Jåtten skole eies av Stavanger kommune ved Stavanger eiendom. Jåtten skole leier bygningene og 
anlegget rundt av Stavanger eiendom. 
 
Stavanger eiendom har en bygningsansvarlig for Jåtten skole. 
 
Det gjennomføres årlig velikeholdsbefaring. Befaringen gjennomføres i samarbeid med rektor og 
verneombud.. 

mailto:dina-iren.stavheim@stavanger.kommune.no
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Stavanger eiendom har ansvar for å utarbeide en vedlikeholdsplan for skolen. Vedlikeholdsplanen 
revideres i forbindelse med årlig vedlikeholdsbefaring. 

 
Stavanger eiendom, bygningsansvarlig        Helge Svendsen 51 50 76 01/468 21 622 
      helge.svendsen@stavanger.kommune.no 

 

2.9  Stavanger byggdrift, vaktmester 
 
Stavanger byggdrift står for daglig drift av Jåtten skole, først og fremst ved driftsoperatøren, eller 
vaktmester. 
 
Skolens vaktmester utfører driftsoppgaver i henhold til Driftsplan/Driftsinstruks (FS) 
 
Det er inngått avtaler mellom skolen og Stavanger kommune om hvilke driftsoppgaver som Stavanger 
byggdrift skal utføre og hvilke oppgaver skolen selv har ansvar for.  
 
Driftsoppgaver inngår i husleien. Skolen kan i tillegg kjøpe brukertjenester av Stavanger byggdrift. 
 
Skolens vaktmester er:                                  Ida Kristin Rosmo    915 66 582 
      
Områdeleder i Stavanger byggdrift:              Kjartan Robert Vedal   951 71 453 
 
Stavanger byggdrift har en egen vakttelefon ved feil eller mangler når vaktmester ikke er tilgjengelig: 

 
Stavanger Byggdrift                                  Vakttelefon     913 55 994 
 

2.10  Park og vei   
 
Park og vei har ansvar for drift og vedlikehold av skolens uteområde. Natur og Idrettservice utfører arbeid 
på bestilling fra Park og vei. 
 
Det gjennomføres årlige vedlikeholds-befaringer på uteområdet. I tillegg fører Park og vei tilsyn med 
lekeplass-utstyr. 
 
Feil og mangler meldes elektronisk i VOF. Meldesystemet VOF er sentralt plasser på Stavanger kommune 
sine hjemmesider.  
 
Ved større feil eller alvorlige mangler som kan utgjøre en fare eller helserisiko iverksettes tiltak for å 
forhindre skader, for eksempel avsperring. Skolens ledelse kontaktes, vurderer tiltak og tar direkte kontakt 
med Park og vei. 
 
Park og vei, Lekeplassinspektør:                      Egil Beyer   941 74 418 
Kontaktperson Natur og Idrettservice:              Trond Langvik  976 96 682 
 

2.11  Ventilasjon 
 
Det er Stavanger eiendom som styrer ventilasjonen ved Jåtten skole. Dette gjøres sentralt via skolens SD-
anlegg. 

mailto:helge.svendsen@stavanger.kommune.no
http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/vof/
http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/vof/
http://www.stavanger.kommune.no/
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Ventilasjonsanlegget skal være i drift i følgende tidsperioder: 

 
Bygg A    man-fre kl. 07.00-16.00 

Bygg B    man-fre kl. 07.30-15.00 

Bygg C  øst   man-fre kl. 07.30-15.00 

Bygg C  vest   man-fre kl. 07.30-15.00 

Bygg D    man-fre kl. 07.30-15.00 

Bygg E  gymbygg  man-fre kl. 07.00-22.30 

Bygg F    man-fre kl. 07.00-16.35 

Bygg P  modulbygg man-fre kl. 07.00-16.00 

tilfluktsrom   man-fre kl. 07.30-15.00 

 
Ventilasjonsanlegget skrus helt/delvis av i skoleferier. 
 
Manuell tidsbryter for igangsettelse av ventilasjonsanlegget på ettermiddag/kveldstid/helg finnes på 
følgende steder: 
 
A-bygg   u    gang v/el-skap  Tidsintervallbryter 

C-bygg  gang/trapp ståldør   Tidsintervallbryter 
D-bygg  gang v/el-skap   Tidsintervallbryter 
E-bygg  (Gym) Korridor v/hoveddør, høyre side Tidsintervallbryter 
F-bygg        Ingen 
P-bygg        Ingen 
 
Når bygningene brukes utenom driftsperioden for ventilasjonsanlegget bør manuell overstyring brukes, 
helst slik at anlegget går en time før aktivitetene starter.  
 

Dersom ansatte mener at ventilasjonsanlegget ikke fungerer slik det skal, meldes dette rektor. 
 
Kontaktperson i Stavanger eiendom er:   
Richard Roaldsøy, Driftsansvarlig SD-anlegg, 51 50 80 82 / 903 69 813 

richard.roaldsoy@stavanger.kommune.no 

 
 

2.12   Varmestyring 
 

Det er Stavanger eiendom som styrer varmereguleringen ved Jåtten skole. Dette gjøres sentralt. 
 
Temperaturen skal normalt være mellom 19 og 21 grader når rommene er i bruk.  
 
Avvik fra dette meldes rektor som tar saken videre til Stavanger eiendom. 
 
Det har vist seg at temperaturregulering kan være vanskelig på Jåtten skole. Dersom temperaturen stiger 
utover 21 grader kan følgende tiltak igangsettes: 
 

• Lufting: Kraftig lufting over korte tidsrom er bedre enn litt lufting over langt tidsrom 

• Slå av ovnene: Dersom det er over 21 grader i klasserom og ovnene står på, kan ovner slås av. Det 
er viktig da at alle ovnene slås av og at alle ovnene slås på igjen når rommet forlates. 

 
Dersom det er under 19 grader i et rom, meldes dette skriftlig med temperatur og romnummer, til rektor. 
 

mailto:richard.roaldsoy@stavanger.kommune.no
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Dersom temperaturen er langt under 19 grader vil rektor vurdere tiltak: 
 

• Klassen flytter klasserom 

• Undervisning kan ikke foregå i aktuelt klasserom 
 
Kontaktpersoner i Stavanger eiendom er:   
Lloyd Stadheim, lloyd.stadheim@stavanger.kommune.no  466 61 620 
Bjørn Sømme, bjorn.somme@stavanger.kommune.no  51 50 89 06 

 
 

2.13  Tekniske installasjoner, oversikt 
 
Oversikten under gir en beskrivelse om hvor tekniske installasjoner er plassert. Dette gjelder elektriske 

sikringstavler og hovedsikringer, brann tavler, alarmer, ventilasjonsanlegg og stoppekraner for vann. 

Elektrisk. Sikringstavler 

 A bygg:    1 etg gang og 2 etg gang. 

 B bygg:    1 etg gang 

 C bygg:    kontor vaktmester,1 og 2 etg gang/trapperom. 

 D bygg:    gang 1 etg. 

 F bygg:    gang ved bøttekott 

 P bygg:    1 etg og 2 etg pluss tekn.rom 2 etg. 

 E-bygg (Gym)   gang mot tekn.rom. 

 

Elektrisk. Hovedsikringstavler 

 Alle bygg, minus P-bygg  Kontor driftsoperatør og 1 etg ved trapp bygg D. 

 P Bygg:    Tekn.rom 2 etg. 

 

Brann tavler 

 Alle bygg    Vestibylen A bygg 

 P-bygg    1 etg P bygg sfo kjøkken. 

 

Tyverialarm og tastatur 

 Vestibylen A bygg og F bygg samt paviljongen. 

 

Ventilasjon. Ventilasjonsanlegg 

 A bygg    loft 

 B bygg    loft 

 C bygg     loft 2 stk 

 D bygg    loft 

 F bygg    1 etg. 

 P bygg    2 etg tekn.rom 

 Gym bygg.    Tekn.rom innenfor kjøkken. 

 

Vann. Stoppekraner. 

 A, B bygg og C, D bygg:  Vaskerom ved siden av vaktmesterkontoret i C bygg. 

 Gym bygg.:    Teknisk rom innenfor kjøkken. 

 P bygg:    Teknisk rom til høyre for inngang 2 etg. 

 F bygg:    Tekn.rom/bøttekott gang. Under varmtvannsbereder. 

  

mailto:lloyd.stadheim@stavanger.kommune.no
mailto:bjorn.somme@stavanger.kommune.no
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2.14  Elektriske anlegg, risikoanalyse 
 
Det er gjennomført risikoanalyse på det elektriske anlegget. Nødvendige tiltak er innarbeidet i Daglig IK-

runde, se kap. 2.3 

Det elektriske anlegget vil bli gjennomgått og vurdert i vernerunden. 

RISIKOANALYSE ELEKTRISKE ANLEGG   Revideringsdato: 28.06.2016 

 

HVA RISIKO FOREBYGGENDE TILTAK 
KABLING   
Løse/ skadde elektriske 
kabler 

 

Elektrisk støt 
Brann 

Månedlig sjekkliste 
Personalet melder fra til 
virksomhetsleder med en gang 
en oppdager feilen. 
Utbedres fortløpende (varsle 
vaktmester/ Stavanger 
eiendom) 

Skjøteledninger/ forgrener Elektrisk støt 
Brann 

Unngå unødig bruk av 
skjøteledninger og forgrener. 
Bruke kun godkjente produkter. 
Ikke seriekoble forgrener og 
skjøteledninger. 
Skjøteledninger skal ikke legges 
fra rom til rom. 

Defekte støpsler/ 
stikkontakter/ brytere 

Elektrisk støt 
Brann 

Månedlig sjekkliste 
Melde fra til virksomhetsleder, 
straks. 
Utbedre fortløpende 

ELEKTRISKE APPARATER   
Vaskemaskin, tørketrommel 
og tørkeskap 

Brann Brukes bare på dagtid. 
IK – runde ettermiddag 
Tømme lofilter og 
vannbeholder etter hver bruk 
(tørketrommel). 
Ingen oppbevaring på 
tørkeskap/trommel. 

Kaffetrakter, vannkoker, 
vaffeljern, brødrister 

Brann 
Personskade 

Brukes kun under tilsyn. Støpsel 
trekkes ut etter bruk  
IK- runde ettermiddag 

Strykejern, limpistol Brann 
Personskade 

Brukes kun under tilsyn. Støpsel 
trekkes ut etter bruk  
IK- runde ettermiddag 

Kontorutstyr; pc, lader etc. Brann Skrus av/ kobles i fra etter endt 
arbeidsdag 
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Feil bruk av elektrisk utstyr Elektrisk støt 
Kortslutning 
Brann 

Alt elektrisk utstyr skal brukes i 
henhold til bruksanvisningen. 

LYS-/VARMEKILDER   

Feil styrke lyspære/lysrør Overbelastning 
Kortslutning 
Brann 

Bruke riktig wattstyrke (se 
merking på lampen). 

Blinkende/ defekte lysrør Brann Skiftes umiddelbart 

Fastmonterte ovner og 
lamper 

Elektrisk støt 
Brann 
Personskade 

Månedlig sjekkliste 
Melde fra til virksomhetsleder 
ved feil. 
Utbedre fortløpende. 

Støv på ovner og lamper Brann Rengjøres ved behov 

Tildekking av ovner og 
lamper 

Brann Tenke nøye gjennom 
plassering. 
Sjekke daglig. 

SIKRINGSSKAP   

Sikringsskap generelt Brann  
Kortslutning 
Elektrisk støt 

Skal ikke oppbevare ting i 
sikringsskapet. 
Støvsuges ved behov. 
Skapet skal holdes lukket og 
låst. 

Sikringer som: 
- Er varme 
- Stadig ryker 
- Lager lyd 

Brann 
Kortslutning 

Månedlig sjekkliste 
Melde fra til virksomhetsleder 
straks. 
Utbedre fortløpende. 

 

2.15  Lys og belysning 
 
Høsten 2019 skiftes lysarmatur fra tradisjonelle lysrør/lyspærer til led. Dette gjelder C-bygg, B-bygg, F-bygg 
og A-bygg. 
 
Utskifting medfører at avtalen om ansvarsforhold og tidligere utarbeidet utskifting plan faller vekk.  
 
Det vil bli vurdert om det skal utarbeides ny utskiftingsplan for lyspærer/lysrør for de bygg som ikke 
omfattes av utskiftingen.  
 
Utebelysning på stopler/master er delvis Park og Vei og delvis Lyse sitt ansvar. Mangler meldes i VOF. 
 
 

2.16  Skolegården, innkjøring forbudt 
 
Skolegården til Jåtten skole er en lekeplass og et nærmiljøanlegg. Dette innebærer at skolegården er fri for 
biltrafikk. 
 
Det er Innkjøring forbudt inn i skolegården. Innkjøring uten avtale er brudd på veitrafikkloven. 
 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/vof/
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Bommer/stolper hindrer innkjøring. Disse skal normalt være lukket/låst 
 
Det er tillatt med kjøring i skolegården i forbindelse med varetransport. Innkjøring fra Boganesveien ved 
ballbingene. 
 
I spesielle situasjonen kan skolegården åpnes for parkering. Dette avtales med rektor og gjører når det 
forventes svært stor trafikk til skolen; spesielle arrangementer på kveldstid, flere parallelle 
foreldrearrangementer, parkeringsdugnad FAU og lignende. 
 

2.17  Ordfører Askelandsgate - trafikksikkerhet 
 
Ordfører Askelandsgate er hovedatkomst til Jåtten skole.  
 
Ordfører Askelandsgate er tilrettelagt for av/påstigning i forbindelse med henting/bringing, ikke parkering 
 

2.18  Parkering 

 
Jåtten skole har parkeringsplass i Ordfører Tveteraasgate. Parkeringsplassene i enden av 
kunstgressbanene er til fri benyttelse for ansatte og besøkende.  
 
Parkeringsplassen ved Betlehem er privat. Ansatte ved skolen har anledning til å betale årlig avgift for 
parkering på denne parkeringsplassen. Avgiften betales og parkeringsbevis legges synlig i bilen. All annen 
parkering på denne parkeringsplassen gjøres på eget ansvar. Dette gjelder både ansatte og besøkende. 
 
 

2.19  Bygg – kapasitet 
 
Gymnastikksalen og Dramasalen har følgende kapasitet i henhold til areal og godkjente rømningsveier: 
 
Det er nyttet beregningsfaktor 2 (1,4 kvadratmeter per person) når lokalet er møblert med stoler/bord) og 
beregningsfaktor 3 (1,2 kvadratmeter per person) når lokalet ikke er møblet. 
 

Dramasalen (151 kvadratmeter) 
 
Med bord/stol -  126 personer totalt 
Uten bord/stol - 172 personer totalt 
 
Gymnastikksalen (223 kvadratmeter) 
 
Med bord/stol -  159 personer totalt 
Uten bord/stol - 320 personer totalt  
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Kapittel 3 BRANN 
 

3.1  Oppsummering, kapittel 3 
 
Kapittel 3 inneholder forebygging mot brann og beredskap ved brann. 
 
Rektor er skolens brannvernleder. 
 
Forenklet Branninstruks skal være oppslått i alle klasserom. Alle ansatte skal være kjent med skolens 
branninstruks og fått opplæring i denne. 
 
Årlig signatur av Internkontrollen er også signatur på at skolens branninstruks er kjent og at en er kjent med 
brannslokkingsutstyr.  
 
Kapitlet har følgende inndeling:  
 
3.1   Branninstruks for Jåtten 
3.2   Rømningsplan 
3.3   Forenklet branninstruks (til oppslag i klasserom/grupperom/spesialrom)  
3.4   Oversikt over brannutstyr 
3.5   Oversikt over skoleledelses oppgaver ved brann 
3.6   Brannbok.  
3.7   Varsling og mediekontakt ved brann 
3.8   Tiltakskort, Brann 
3.9  Risikoanalyse, brann 
 

 

3.2  Branninstruks for Jåtten skole  
 
 

1. Rektor er skolens brannvernleder. 
 

2. Like etter at skolen har kommet i gang etter sommerferien, skal kontaktlærer gå gjennom 
branninstruksen med elevene. Når instruksen er gjort kjent for alle elevene, skal skolen holde den 
første varslede brannøvelsen. 

 
3. Hver klasse skal ha en tillitsvalgt som er kjent med sine oppgaver ved brann. Kontaktlærer har 

ansvar for at tillitsvalgt er kjent med sine oppgaver. 
 

4. Skolen skal minimum to ganger i året holde brannøvelse, en varslet og en uvarslet øvelse. I tillegg 
holder SFO en årlig varslet brannøvelse i SFO-tid.  
 

5. Hovedmålet med brannøvelsen er at elevene/ansatte øve på å rømme skolen og stille opp, sammen 
med lærer, på oppstillingsplassen på fotballbanen nord for skolen. Rømningen av bygningene skal 
skje rolig og raskt.  
 

6. Rømning av bygningene skal skje etter Rømningsplan, se under kap.: 3.3 
 

7. Brannøvelsene er obligatoriske for alle ansatte og anses som en del av lovpålagt opplæring i 
brannberedskap. Det føres oversikt over hvem som deltar på brannøvelser. Ansatte som ikke deltar 
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på øvelsene skal få opplæring av brannvernleder. Andre voksne som oppholder seg ofte på skolen 
skal også ha denne opplæringen, f.eks. renholdere, morsmålslærere, kulturskolen osv.  
 

8. Alle ansatte skal være kjent med hvor brannmeldere, slokkingsapparater og brannslanger finnes i 
 skolebygningene.  

 
9. Oppdages mistenkelig røyk, eller andre forhold som kan tyde på brann i bygningen, må dette straks 

undersøkes. I tilfelle brann må nærmeste manuelle brannvarsler utløses og skolens ledelse varsles.  
 

10. Skolen er ett brannobjekt. Dersom brannalarmen utløses, går alarmen i alle bygg og rømning 
iverksettes. 

 

Forebygging 
 

11. Personalet ved Jåtten skole har felles ansvar for å forebygge brann/branntilløp: 
- Orden og ryddighet i klasserom og korridorer. 
- Utsyr/gjenstander må ikke stå inntil panelovner. 
- Slå av PCer og Smart-board/skjerm, samt andre tekniske hjelpemidler 
- Frie rømningsveier 
- Måtehold og forsiktig omgang med åpen ild, fyrstikker og lys. 

 
Feil, mangler og unormal risiko 

 
12. Ved feil eller mangler på hele eller deler av brannvarslingsanlegget skal dette søkes utbredes så 

raskt som mulig, uten opphold. Skolens vaktmester kontaktes umiddelbart og utbedringsarbeidet 
starter.  Videre skal brannvernleder og skolens ledelse: 

- Brannvesenet (110) informeres om feilen. 
- Vurdere videre drift og eventuelt stenge skolen, eller deler av den, for all aktivitet.  
- Vurdere opphør av brannfarlige aktiviteter som tenning av levende lys, undervisning på Mat & Helse 

og i sløydsal, all form for matlaging med varme mm. 
- Etablere brannvakt 
- Informere personalet 

 

13. Ved andre feil eller mangler, inkludert unormal risiko, skal brannvernleder i samarbeid med skolens 
ledelse vurdere tiltak. Slike situasjoner kan oppstå ved: 

- Elektriske, samandstekniske og VVS arbeider som medfører at hele eller deler av 
brannvarslingsanlegget ikke virker. 

- Bygningstekniske arbeider som medfører at brannskiller er svekket eller gjennombrutt. 
- Vedlikehold av manuelt slukkeutstyr som medfører redusert brannberedskap. 
- At skolen har mistet vanntilførselen 

Aktuelle tiltak er:  
- Brannvesenet (110) informeres om feilen. 
- Vurdere videre drift og eventuelt stenge skolen, eller deler av den, for all aktivitet.  
- Vurdere opphør av brannfarlige aktiviteter som tenning av levende lys, undervisning på Mat & Helse 

og i sløydsal, all form for matlaging med varme mm. 
- Etablere brannvakt 
- Informere personalet 
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3.3  Rømningsplan 
 

1. Når brannalarmen går skal bygningene rømmes, rolig og raskt.  
 

2. Den ansatte, vanligvis en lærer, har ansvar for elevenes rømning og at denne foregår rolig og raskt. 
Samtidig skal alle vinduer og dører lukkes. 
 

a. Lærer sørger for at elevene stiller rolig og raskt opp i klasserommet. 
b. Den tillitsvalgte i klassen sørger for at vinduer lukkes. 
c. Ransler, bøker, skolesaker og personlige eiendeler som klær og sko blir liggende på 

klasserommet/i korridoren. 
d. Lærer går foran og leder klassen mot oppstillingsplassen etter den planen som er stilt opp 

under 
e. Tillitsvalgt i klassen går sist ut av klassen og lukker døren. 
f. Rømningen skal foregå rolig og raskt. Det skal ikke løpes, verken ute eller inne. 
g. Klassene bruker den utgangen som klassen bruker til daglig. (Rømningsvei) 
h. Dersom denne utgangen er stengt brukes nødutganger, brannstiger, vinduer. Alternative 

rømningsveier skal være avtalt på forhånd i forbindelse med årlig gjennomgang av 
branninstruks i klassene. Dette gjelder også dersom klassen oppholder seg i spesialrom. 

i. Lærer sørger for at klassen stiller opp på oppstillingsplassen, fotballbanen nord for skolen og 
rapporterer snarest hvilken klasse som har stilt opp, antall og eventuelt om elever mangler.  

j. Oppstillingen på grusbanen nord for P-bygg. 
- 1. trinn stiller opp nærmest Diagonalen, deretter 2. trinn, 3. trinn …. 
- 7. trinn stiller opp nærmest lekeplassen «Blåfjell» 
- Oppstilling fra midten av grusbanen bakover mot gjerdet mot kunstgrasbanen, med 

A-klassene lengst framme, deretter B, C, og D-klassene. 
 

3. Brannvernleder, eller en annen fra skolens ledelse, avblåser rømningen/oppstillingen. Ingen går 
inn i bygningen før det er gitt tydelig tegn om avblåsing. Dette gjelder helt uavhengig av om 
alarmen er avskrudd eller ikke. 

 
 
 
  

 
 
 
 

Brannvesenet  tlf. 110 
Politiet    tlf. 112 
Ambulanse    tlf. 113
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3.4  Forenklet branninstruks for Jåtten skole  
 

 

 
 

Forenklet 

BRANNINSTRUKS 
til oppslag i alle klasserom/grupperom og spesialrom. 

 

1. Elevene må straks forlate rommet sammen med ansvarlig 

voksen. 

 

2. Rømningsvei for dette rommet er den vei klassen vanligvis 

bruker. 

 

3. Alternativ rømningsvei/nødutgang skal være avtalt. 

 

4. Lukk dører og vinduer. 

 

5. Alle stiller opp på grusbanen, nord for P-bygg. 

 

6. Ansvarlig voksen melder fra til skolens ledelse når rømning 

er gjennomført. 
 
 

Brannvesenet  tlf. 110 
Politiet    tlf. 112 
Ambulanse   tlf. 113  
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3.5   Oversikt over brannslukningsutstyr 
          

BYGG A 1. etg.   

B
YG

G
 A

 –
 H

O
V

ED
B

YG
G

 

Brannslukkingsapparat Hall/resepsjon A102 

Brannslange Hall/resepsjon A102 

2. etg.   
Brannslukkingsapparat Personalrom A202 

Brannteppe Personalrom A202 

Brannslange Korridor A201 

Brannslukkingsapparat Korridor A201 

3. etg.  Loft  
Brannslukkingsapparat Ventilasjonsrom A302 

BYGG B 1. etg.   

K
LA

SSER
O

M
/ 

SK
O

LEK
JØ

K
K

E

N
 

Brannslange Gang/korridor B101 

Brannslukkingsapparat Skolekjøkken B104 

Brannteppe                                 Skolekjøkken  
2.etg.   

Brannslukkingsapparat Teknisk rom B201 
BYGG C Kjeller   

K
LA

SSER
O

M
 

Brannslange Gang, kjeller  
Brannslukkingsapparat Vaktmester, kontor  
1. etg.   
Brannslange Korridor C102 

2. etg.   
Brannslange Korridor C202 

3. etg   
Brannslukkingsapparat Teknisk rom C301 

Brannslukkingsapparat Teknisk rom C302 
BYGG D 1. etg.   

D
R

A
M

A
SA

L 
K

U
N

ST O
G

 

H
Å

N
D

V
ER

K
 

Brannslange Garderobe/gang D102 

Brannslukkingsapparat Lager, scenerom D113 

3. etg.   
Brannslange Trapp D301 

Brannslukkingsapparat Lager, sløyd D306 

4. etg.   
Brannslukkingsapparat Teknisk rom D401 

BYGG E BYGG E – GYMSAL   

G
YM
 

SA
L 

Brannslange Gang, sør E103 

Brannslange Gang, nord E1o3 
BYGG F BYGG F    

K
LA

SSER
O

M
 

SFO
 

Brannslange Gang v/klasserom F104/F111 F118 

Brannslange Gang   F119 

Brannslange Gang v/klasserom 129 F121 

Brannslukkingsapparat Bibliotek F120 

Branntepper Kjøkken, alle F 
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Bygg P BYGG P - 1. etg   

M
O

D
U

LB
YG

G
 

K
LA

SSER
O

M
/SFO

 

Brannslange Gang/garderobe P108 

Brannslange Gang/garderobe P117 

Brannslange Garderobe, personal P122 

Brannteppe Kjøkken P 

BYGG P - 2. etg   
Brannslange Klasserom P201 

Brannslange Gang/garderobe P118 

Brannslange Klasserom P209 

Brannslange Klasserom P210 

Brannslange Gang/garderobe P117 

Brannslange Gang/garderobe, personal P221 

Brannslange Arbeidsrom, personal P223 
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3.6   Ledelsen oppgaver ved brann. 
 
Når brannalarmen går:  
 
Rektor. Arne Kristian Espedal, brannvernleder: 
- Oppsøker branntavlen/branntavlene og lokaliserer brannstedet og oppsøker dette. 
- Ved brann som lar seg slukke, blir det gjort forsøk på det.  
- Brannvernleder har kontakt med brannvesenet (telefon 110) åpner bommen inn til skolegården, møter 

brannvesenet og orienterer dem om brannen/brannstedet. 
- Varsling og mediekontakt, se kap. 3.7 
- Ved falsk alarm; oppsøke branntavlen og lokalisere melder og oppsøke denne, kontakt med 

brannvesenet (telefon 110), avstille/tilbakestille alarm. Avblåse rømning. 
- Utarbeide rapport til Brannbok. (Gjelder også ved øvelse og falsk alarm) 
 
Ståle Olsen, avdelingsleder: 
- Oppsøke oppstillingsplassen på grusbanen, gul vest. 
- Ta opptelling på elever/klasser som stiller opp. Lærerne melder til Ståle; klasse og antall, og eventuelt 

elever som er igjen i bygningen 
 
Frank G. Svanteson 
- Kontrollere Bygg C, D og G. Se til at bygningene er tømt, dører og vinduer lukket.  
- Lukker branndør inn til bygg C 
- Stiller seg til disposisjon for brannvernleder 

 
Sissel Nord Nilsen, avdelingsleder: 
- Kontrollere Bygg B, F og P, Se til at bygningene er tømt, dører og vinduer lukket.  

 
Skolekonsulent. 
- Kontrollere Bygg A. Se til at bygningene er tømt, dører og vinduer lukket.  
- Tar med perm med klasselister til oppstillingsplassen. 
 
Mona G. Skaaren, avdelingsleder SFO 
- Stiller seg til disposisjon for brannvernleder 
 
VED FRAVÆR 
- Dersom brannvernleder er fraværende skal det alltid avtales hvem som er utfører brannvernleders 

oppgaver. I SFO-tid er dette avdelingsleder SFO 
- Dersom en, eller flere, i skolens ledelse er fraværende, rykker den enkelte opp og utfører oppgaver til 

den/de som ikke er til stede. Oppgavene nederst nedprioriteres.  
 
VED ØVELSE (meldt eller ikke meldt brannøvelse) 
- Brannvernleder avgjør om rømningsveier skal «sperres» med tanke på at øvelsen skal bli mer 

realistisk. 
- Det føres en oversikt over hvem som deltar/ikke deltar etter hver brannøvelse.  

 
Brannvesenet  tlf. 110 
Politiet   tlf. 112 
Ambulanse   tlf. 113  
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3.6  Brannbok 
 
Skolens BRANNBOK oppbevares på rektors kontor. 
 
Det er brannvernleder og vaktmester som har ansvar for ajourføring av brannboken. 
 

3.7  Varsling og mediekontakt ved brann 
 
Ved brann varsles foreldrene snarest. Skolens kriseberedskaps muliggjør SMS-varsling, se kapittel 4. 4.7 
SMS-varsling.  
 
Skolens hjemmeside, www.minskole.no/jaatten, nyttes som primær informasjonskanal utad. SMS-varsling 
vil som hovedregel vise til fortløpende informasjon på hjemmesiden. 
 
Det er rektor som har ansvar for varsling og all informasjon, inkludert kontakt med media.  
 

3.8   Tiltakskort, brann 
 

Internkontroll 3.8 

– BRANN – BRANNALARM 
 
 

AKUTT 

1 Alle: Rømme byggene – oppstilling på grusbanen nord for P-bygg, se rømningsplan kap. 3.3 
- Vinduer og dører lukkes 
- Rask og rolig rømning via rømningsvei. 
- Oppstilling på oppstillingsplass, grusbanen nord for P-bygg 

2 Brannvernleder 
- Oppsøker branntavle og lokaliserer brannstedet og oppsøker dette. 
- Ved brann som lar seg slukke, blir det gjort forsøk på det.  
- Kontakt med brannvesenet (telefon 110) åpner bommen inn til skolegården, møter 

brannvesenet og orienterer dem om brannen/brannstedet. 

5 Sikre god adkomst for brannvesenet 

HASTER 

6 Lærere/voksne melder fra til skoleleder på oppstillingsplassen; 

- Hvem, hvor mange, evnt. om noen mangler. 
7 Dersom noen mangler; igangsette søk. 

8 Skolens ledelse 
- Kontrollere bygg, stenge vinduer og dører, se kap. 3.6 

KAN VENTE 

12 Rektor: Varsling og mediekontakt, se kap. 3.7 
13 Debrifing av alle involverte 
14 Brannvernleder: Utarbeide rapport til Brannbok.  
15 Evaluering og eventuelt ny gjennomgang av rutiner. 

 

 

file:///C:/Users/sk13319/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Internkontroll%202014-2015%20gjeldende%20per%2007.304275930834674606/www.minskole.no/jaatten
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3.9  Risikoanalyse, brann 
 

Revidert 18.05.2021 
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HVA RISIKO FOREBYGGENDE TILTAK KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK 

Elektriske anlegg 
• Kabling 

• Elektriske anlegg 

• Lys varmekilder 

• Sikringsskap 

 
Brann 

 
Se egen risikoanalyse, Elektriske anlegg, 
Internkontrollen kap 2:14 

 
Redde, varsle, slukke 
Stenge skolen/deler av skolen. 

Internkontrollen kapittel 
3 BRANN 
 
Ansatte/elever/andre 
brukere kjenner ikke til 
instruks, rømnings-plan, 
slukkemidler, interne 
rutiner. 

Kaos 
 
Manglende 

• kontroll 

• oversikt 

• rømning/redding 

• varsling 

• slukking 
 

Årlig gjennomgang/signering av Internkontroll – inkl 
kap.3 BRANN - gjelder hele personalet. 
Fortløpende signering av Internkontroll ved 
nyansettelser. 
Brannøvelser 

• Varslet, høst 

• Uvarslet, vår 

• Uvarslet i SFO tid, vår 
Gjennomgang av branninstruks og rømningsveier i 
forbindelse med brannøvelser. 
Oversikt over hvem som deltar/ikke deltar på 
brannøvelser, inkl. bekreftelse på kjennskap til 
branninstruks, rømningsvei og slukkeutstyr. 
 
Egen opplæring av renholdere og øvrige brukere på 
ettermiddag/kveldstid.  

 
Alle ansatte er forpliktet på 
Internkontrollen kapittel 3, og signerer 
årlig. 
 
Brannøvelser og opplæring. 
 
 
 
 
 
 
 
Egen opplæring. 

Sabotasje/ildspåsettelse Brann Søppel, nedgravde kontainere i god avstand fra 
bygningene 
Jevnlig rydding, ute og inn, fjerning av brennbart 
avfall. 
Se også rutiner for avfallshåndtering, 
Internkontrollen 2.4 og 2.5. 
Internkontrollen 3,2 pkt 11 Forebygging. 

Redde, varsle, slukke. 
 
Redde 
Se skolens: 

• Rømningsplan, Internkontrollen 
kap 3.3 

• Forenklet branninstruks, 
Internkontrollen kap. 3.4, skal 
henge oppslått i alle rom. 

• Ledelsen oppgaver ved brann, 
Internkontrollen kap 3.6 

Levende lys Brann/antenning Kun under tilsyn av voksne 
Kun i spesielle perioder, eks. advent. Klare rutiner 
og påminning i forbindelse med aktuelle høytider. 
Fyrstikker oppbevares i låset skap/skuffer/rom 

Elektrisk utstyr/lading 

• Panelovner 

Brann/eksplosjon Avstand til brennbart material. 
Slås av etter arbeidstid. 
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• PC-er 

• Mobiler 

• Chromebook 

• Skjøteledninger/pad
der 

Ingen lading uten tilsyn. 
Lading av elevmaskiner hjemme. 
Minimert bruk av skjøteledninger/padder, tas ut 
etter bruk. 
Internkontrollen 3,2 pkt 11 Forebygging. 

• Tiltakskort, brann Internkontrollen 
3.8 

 
Varsle 

• Brann 110 
Se skolens: 

• Tiltakskort, brann Internkontrollen 
3.8 

• Varslingsplan ulykker, 
Internkontrollen 4.4 

• Varsling og mediekontakt ved 
brann, Internkontrollen 3.7 

 
 
Slukke 
Se skolens 

• Oversikt over brannslukkingsutstyr, 
Internkontrollen 3.5 

 
 

Sløydsal 

• Elektrisk 
utstyr/sag/drill m.fl. 

• Brenner 

Brann Rydding 
Bruk kun under tilsyn av voksne 

Matlaging/kjøkken Brann, tørrkoking, feil 
på elektriske 
installasjoner 

Feil, se Internkontrollen kap. 2.14. 
Brukes kun på dagtid, under tilsyn 
Varslingsanlegg, røyk/varme. 
Vannkokere/kaffemaskiner/mikrobølgeovner mm 
skal bare befinne seg på kjøkken. 

Rømningsveier Sperret/låst/hindringer Månedlige IK-runder – kontroll av 
rømningsveier/dører. 
Rydding 

Varslingsanlegg Feil på sensorer. 
Feil på brannklokker 
Feil på overføring til 
brannvesenet. 

Månedlig kontroll/sjekk/test inkl. prøving av 
overføring. 
Brannøvelser. 
 

Etablere brannvakt. 
Vurdere stenging av spesialrom: sløyd/mat og 
helse/kjøkken 
Stenging av skolebygg/skolen 
Se Internkontrollen 3.2 pkt. 12-13. 

Utenom skole/SFO-tid 

• Renholdere 

• Faste brukere 
(kulturskolen, 
korpset m.fl.) 

• Utleie/utlån 

 Egen opplæring av renholdere og øvrige brukere 
på ettermiddag/kveldstid.  
 
ROS-analyse ved overnatting, samt innmelding til 
brannvesenet. 
 

Renholderne 
Tilsynsvakter 
 
Våken nattevakt v/overnatting 
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Kapittel 4  KRISEBEREDSKAP 
 

4.1  Oppsummering, kapittel 4 

"Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje” 

                              Aristoteles 383 – 322 fvt. 

Dette kapitlet handler om håndtering av kriser.  
 
Det er i dette kapitlet ikke gitt en klar definisjon på hva en krise er. En krise er en alvorlig hendelse som 
rammer en eller flere. Det kan være ulykker eller dødsfall. Det kan ramme elever, foreldre, ansatte eller 
andre med tilknytting til Jåtten skole. 
 
Det går an å være forberedt på en krise. Det er da snakk om å vite hvordan en skal handle nå det 
usannsynlige skjer. Den handlingen skal helst være en refleks. En refleks om at varsling alltid er første 
handling, deretter klar oppgavefordeling, god og rett informasjon til rett tid, oppsøking av ekstern hjelp og 
etterarbeid er viktige ingredienser i kriseberedskap. 
 
Jåtten skole er en del av Stavanger kommune. Skolen forholder seg til Stavanger kommunes 
krisehåndertingsplan, men har i tillegg egen varslingsplan samt andre rutiner som personalet ved skolen 
må kjenne. Dette er nevnt i dette kapitlet. 

 

4.2  Krisehåndtering 
 
Jåtten skole forholder seg til Stavanger kommune sin krisehåndteringsplan. 
 
Kommunens krisehåndteringsplan revideres årlig. Krisehåndteringsplanen er utgitt i 
papirformat i en fullversjon og et lommeformat.  
 
Krisehåndteringsplanen oppbevares på kontoret. 
 
Krisehåndteringsplanen ligger også på kommunens intraweb. 
 
Kommunens kriseledelse er gjengitt i planen. 
  

4.3  Skarpe situasjoner 
 
Stavanger kommune v/beredskapsavdelingen og Oppvekst har i samarbeid med politiet utarbeidet planer for skarpe 
situasjoner ved skoler. Utarbeidelse av Tiltakskort for ansatte og rektor, se under. 
 
På Jåtten skole er det gjennomført ROS analyse (2014) for skarpe situasjoner. I tillegg har rektor og verneombud 
deltatt på kurs/øvelse i ROS-analyse og beredskap. (2014). 
 
Høsten 2016 deltok Jåtten skole på kurs og øvelser om skarpe situasjoner i regi av Stavanger kommune og i 
samarbeid med politiet.  

 
Med en Skarp situasjon forstår vi enten: 

http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Beredskap-og-samfunnssikkerhet/Krisehandtering1/Plan-for-krisehandtering/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Beredskap-og-samfunnssikkerhet/Krisehandtering1/Varslingsfolder-1/
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• en trussel situasjon (for eksempel en bombetrussel) 

• en reell hendelse er under utvikling (for eksempel skyting pågår) 

 
Ingen situasjoner vil være like og det er derfor viktig at alle hendelser vurderes særskilt. 

 
En Skarp situasjon anses som usannsynlig (frekvens) og Katastrofal (konsekvens) 
 
ROS-analysen konkluderer med følgende mulige tiltak: 

 
1 Fysisk avsperring av hele skoleområdet, vakter, identitetskort og 

adgangskontroll. 
Uaktuelt 

2 Adgangskontroll til skolebygg, utenom ordinær åpningstid for 
skole/SFO 

Delvis aktuelt, system 
etterspørres 

3 Kraftig avgrensing av utleie/utlån utenom ordinær åpningstid for 
skole/SFO 

Uaktuelt 

4 Etablering/utbygging av internt kommunikasjonssystem.  Aktuelt, system 
etterspørres 

5 Utarbeidelse av rutiner/tiltakskort for skarpe situasjoner Gjennomført våren 
2014, se under 

6 Tabeltop-øvelse. Elevene involveres ikke. Gjennomført skoleåret 
2014/2015 

 
Rektor vil, da særlig i forbindelse med framtidig planlagt utbygging, etterspørre  

• Adgangskontroll 

• Tekniske løsninger for intern kommunikasjon. 
Dersom adgangskontroll/system for intern kommunikasjon etableres må dette gjelde alle, også 
eksisterende, bygg. 
 
Inntil mulighet for intern kommunikasjon etableres, innføres nytt varslingssignal med bruk av eksisterende 
skoleringeklokker. Ett eller flere lange (mer enn 30 sek) sammenhengende ringesignal.  
 

Signalet betyr: BLI VÆRENDE.  
• Samle alle elever på klasserommet/evnt. andre rom der klassen er på aktuelt tidspunkt 

• Vent på mer informasjon.  

• Sjekk mobiltelefon – SMS varsling 

• Sjekk Jåtten INFO 

• Manuell informasjon fra rektor eller politi 

• Lås døren/lukk vinduer 

• Slå av lyset 

• Trekk for gardiner 

• Be elevene legge seg ned på gulvet, mot en solid vegg og forholde seg stille. 

 
Korte ringesignal, brannvarsling, betyr, som før, evakuering til grusbanen nord for P-bygg, se 
branninstruks. 
 
Dersom hendelser oppstår i friminutt/utetid betyr ringesignalene: 

• Langt ringesignal (mer enn 30 sek) BLI VÆRENDE UTE 

• Vanlig ringesignal INN I KLASSEROM/BASER 

• Korte ringesignal – brannvarsling – GÅ TIL OPPSTILLINGSPLASS GRUSBANEN  
 
EVAKUERING iverksettes når forholdene oppfattes som tryggere utenfor bygningen enn innenfor. Elever og ansatte 
skal umiddelbart forlate bygningene.  
BLI VÆRENDE iverksettes når forholdene oppfattes tryggere i bygningen enn utenfor. Elever og ansatte skal gå til 
plasser i bygget som er trygge fra utsiden. Lås dørene – Når en person/situasjon utgjør en umiddelbar trussel i 
bygget. Alle ytterdører og dører til klasserom/kontorer skal låses. Elever og ansatte skal bli værende på stedet. Avvent 
nærmere informasjon. 
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Våren 2016 ble det gjennomført en øvelse – kun for personalet - på langt ringesignal (Bli værende).  
 

TILTAKSKORT, Internkontroll 4.3 

– Skarpe situasjoner –  
 
Tiltakskort for ANSATTE 

AKUTT 
 TRUSSEL SITUASJON 

 
REELL HENDELSE 

 

1 Varsle REKTOR - 51 91 42 32/ 958 92 123 
Gi opplysninger om: 
✓ Eget navn, telefonnummer, hvor du er, bygg/rom. 
✓ Hva har skjedd? Hva går trusselen ut på? 
 
Dersom det ikke oppnås kontakt med rektor – varsle 
andre i skolens ledelse, se under. 
 
 

Varsle POLITIET på 112 
Gi opplysninger om: 
✓ Eget navn, Jåtten skole, Ordfører Askelandsgate 11, 

eget telefonnummer. 
✓ Beskriv hendelsen og evnt. gjerningsmann, antall 

gjerningsmenn 
✓ Type våpen (hvis kjent) 
✓ Hvor på skolen var gjerningsmannen sist observert? 

✓ Andre opplysninger politiet ber om. 

Iverksett livbergende førstehjelp 

Varsle REKTOR 51 91 42 32/ 958 92 123 
2 I samarbeid med rektor vurdere øyeblikkelig handling:   

a) «EVAKUERING» - varsles med brannalarm – iverksetter rømning – oppstillingsplass som ved brann. 
b) «BLI VÆRENDE» - varsles med en eller flere lange (30 sek eller mer) ringesignal. 

3 Samle elevene, bring alle i sikkerhet, foreta opptelling og ha kontroll på alle. 

4a Dersom lærer og elever blir værende innendørs: 
✓ Få oversikt på alle elevene. 
✓ Avvent videre informasjon. 

o Sjekk mobil (SMS) og Jåtten INFO 
o Lytt til beskjed fra politiet eller rektor 

✓ Informer elevene om status. 
 
 
 
 
 

Dersom lærer og elever blir værende innendørs: 
✓ Lukk og lås alle dører og vinduer. 
✓ Trekk for gardiner/persienner. 
✓ Skru av alt lys. 
✓ Be elevene legge seg ned på gulvet, mot en solid vegg 

og forholde seg stille. 
✓ Få oversikt på alle elevene. 
✓ Avvent videre informasjon. 

o Sjekk mobil (SMS) 
o Lytt til beskjeder fra politiet eller rektor. 

Dersom evakuering igangsettes – følg rømningsplan for 
BRANN: 
✓ Oppstilling på grusbanen, avmelding til avdelingsleder 
✓ Avvent videre informasjon fra rektor eller politi. 

4b Dersom evakuering igangsettes – følg rømningsplan 
for BRANN: 
✓ Oppstilling på grusbanen, avmelding til 

avdelingsleder 
Avvent videre informasjon fra rektor eller politi 

Dersom evakuering igangsettes – følg rømningsplan for 
BRANN: 
✓ Oppstilling på grusbanen, avmelding til avdelingsleder 
Avvent videre informasjon fra rektor eller politi 

HASTER 

5 Vurder om og hvordan melding kan gis til andre elever og ansatte (også på utsiden). 

6 Gi omsorg og støtte til elevene. 

7 Vær tydelig på ovenfor elevene at det ikke må brukes mobiltelefon eller sosiale medier så lenge situasjonen er uavklart. 

KAN VENTE 

8 Forbered henvendelser fra media. Det er kun rektor, eller den rektor utpeker, som uttaler seg til media.  

9 Forbered kontakt med pårørende/foresatte/foreldre. 

10 Vurder behov for psykososial oppfølging av elever andre berørte. 

11 Forbered overgang til normalsituasjon. 

12 Utarbeid rapport. 
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TILTAKSKORT, Internkontroll 4.3 

– Skarpe situasjoner –  
 
Tiltakskort for REKTOR 
 
Rektor er ansvarlig for å utløse skolen kriseplan for skarpe situasjoner. 
 

AKUTT 
1 Varsle POLITIET på 112 

Gi opplysninger om: 
• Hvem melder: Rektor Jåtten skole, Ordfører Askelandsgate 11, Tel: 51 91 42 32 

• Hva har skjedd? 

• Hva skjer akkurat nå? 

• Beskrivelse av gjerningsmann, antall (hvis kjent) 

• Type våpen (hvis kjent) 

• Hvor på skolen var gjerningsmannen sist observert? 

• Andre opplysninger politiet ber om. 

2 Vurder øyeblikkelig handling og iverksett ringesignal   
c) «EVAKUERING» - varsles med brannalarm – iverksetter rømning og oppstillingsplass for brann. 

Vurder om oppstillingsplass er egnet. 

d) «BLI VÆRENDE» - varsles med en eller flere lange (30 sek. eller mer) ringesignal. Vurder om videre 
tiltak skal iverksettes: låsing av dører, gardiner, lys, kamuflering. 

3 Iverksett livbergende førstehjelp 

HASTER 

4a Vurder hvordan melding kan gis til elever og ansatte. 

• SMS-varsling, Jåtten INFO, informasjonsskjerm eller muntlig beskjed. 

4b Vurder hvordan melding kan gis til foreldre og andre utenfor 

• SMS varsling og hjemmesiden; www.minskole.no/jaatten 

5 • Opprett kriseledelse; rektor, avdelingsledere, skolekonsulent og andre voksne 

• Vurder å utpeke en ansatt som kan møte politiet, etter avtale med politiet. 

• Vurder om brannalarmen skal skrues av og om bommen inn til skolen åpnes/lukkes 

6 Varsle kommunens beredskapsvakt på tlf 977 32 422 
Varsle direktør/skolesjef (Helene Ohm: 51912245/40032243 Jørn Pedersen: 
51508534/90820497/51575596) 

KAN VENTE 

7 Vær forberedt til håndtering av media. Ta kontakt med kommunens kommunikasjonsavdeling. 

8 Vær forberedt på kontakt med pårørende. Søk hjelp i kommunens krisestab og Hinna kirke. 
Vurder om pårørendesenter skal opprettes. 

9 Vurder og iverksett debrifing. (Elever, foreldre, ansatte, krisestab)  

9 Vurder behov for psykososial oppfølging av elever, ansatte og andre berørte 

10 Forberede overgang til normalsituasjon 

11 Evaluering 

12 Utarbeide rapport 

13 Justere beredskapsplan i forhold til erfaringer 

 
 
 

 

  

http://www.minskole.no/jaatten
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4.4  Varslingsplan ved ulykke og dødsfall. 
 

TELEFONLISTE – VARSLING, JÅTTEN SKOLE 

AMBULANSE 113   

POLITI 112 02800  

BRANN 110 51 50 22 00  

Rektor Arne Kristian Espedal 51 91 42 32 958 92 123  

Avdelingsleder 3.-4.trinn Anna Maria T.S.Oanes 51 91 42 33 977 65 417  

Avdelingsleder 1.-2.trinn Sissel Nord Nilsen 51 91 42 43   938 41 982  

Avdelingsleder 5.-7.trinn Ståle Olsen 51 91 42 34 909 41 080  

Avdelingsleder SFO Mona G. Skaaren 51 91 42 70 994 74 362  

Skolekonsulent Helene D. Vestre 

Hege Janzon 

51 91 42 17 

51 91 42 97 

922 21 765 

932 46 489 

 

Jåtten skole Sentralbord 51 91 42 30   

Stavanger kommune, vakthavende beredskapsledelse 977 32 422  

Skolesjef, Jørn Pedersen 51 50 85 34 468 51 272  

 
 
 
 
Rektor varsler 
 

- Nødetat; ambulanse og/politi 
- Pårørende (klareres med politiet først) 
- Skolesjef/direktør, kommunens beredskapsledelse 
- Avdelingsledere 1, 2, 3 og SFO 
- Direkte berørte lærere / kontaktlærer 
- Hele personalet skal informeres likt og til samme tid 
- Søsken på skolen 

o evt. naboskoler (søsken?) 
- Foreldre, alle 
- Samarbeidsutvalgets leder 

 
Det er kun rektor som skal gi informasjon og uttaler seg til media. 
 
Elever, personale og pårørende i sorg eller sjokk skal skjermes fra media.  
 
Hjelpeapparatet på telefonnummerlista (kap. 4.10) kontaktes: 
 

- kirke / prest (ta hensyn til religiøs/kulturell bakgrunn) 
- kateket 
- helsesykepleier 
- PPT 

 
 



Et godt sted å være – lyst til å lære! 

 

Internkontroll/HMS 41  www.minskole.no/jaatten 
JÅTTEN SKOLE  03.08.2021 
 

4.5   Rutiner ved dødsfall 
 
Lærerne informerer klassene. Elevene skal ikke sendes hjem. 
 
Ta spesielt hånd om søsken. 
 
Evt. minnestund – ikke samme dag. 
Vurdere hvem som skal delta i minnestunden. 
Samarbeid med fagpersoner. 
 
Viktig å informere alle hjemmene samme dag som elevene blir informert. 
Vurdere behov for å innkalle til foreldremøte. 
Informere om hvordan vi håndterer situasjonen nå og videre. 
 
Forberede elevene før eventuell minnestund og begravelse. 
Fagpersoner kan hjelpe til med dette. 
 
Elever og foresatte får navn og telefonnummer til støtteapparatet i nærmiljøet. 
 
Mer hjelp til å takle situasjoner som dette, fins i sorgkassen på boklageret i bygg A, første etasje, se kap. 
4.8. 
 

4.6  Rutiner ved ulykker på tur. 
 
Det er ikke egne rutiner for ulykker på tur. Tiltakskort 5.2 gjelder også for ulykker på tur både i skolen og 
SFO, se kap. 5.2. 
 
Hvis barn blir borte på tur gjelder tiltakskort 5.7, Når barn blir borte. 
 
Se også Kapittel 11. TURER UTENFOR SKOLENS OMRÅDE. 
 
 

4.7  SMS-varsling 
 
Skolen har mulighet for SMS-varsling. Dette er et viktig tiltak når behovet for å varsle alle, eller grupper av, 
foresatte.  
 
SMS-varslingen er knyttet til hjemmesiden (www.miniskole.no) og administreres av skolens ledelse. 
 
SMS-varslingen går ut når skolen ønsker å informere om noe ekstraordinært. SMS-varsling vil ofte 
innebære at det gis informasjon om å holde seg oppdatert på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten. 
 
Det er skolens rektor som iverksetter SMS varling i forbindelse med beredskap, ulykker og kriser. 

4.8  Sorgkasse 
 
Jåtten skole har en egen Sorgkasse. Sorgkassen er plassert på kontoret; rom A112, lager. 
 
Sorgkassen inneholder: 

http://www.linksidene.no/jaatten
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• Lys 

• Lysestaker 

• Duk 

• Blomstervase 

• Aktuelle sanger og dikt 

• Musikk 

• Veiledning og aktuell litteratur. 

 
 

4.9  Barn i krise 
 
Skolen kan få melding om at elever ved skolen opplever alvorlige hendelser eller kriser på hjemmebane. 
Dette kan være 
 
o Alvorlig sykdom i nær familie eller nær omgangskrets 
o Alvorlige ulykker i nær familie eller nær omgangskrets 
o Selvmord i nær familie eller omgangskrets 
o Dødsfall i nær familie eller nær omgangskrets 
o Skilsmisse/samlivsbrudd 

 
Foresatte har ingen meldeplikt til skolen i slike situasjoner, men det naturlige og vanlige er at skolen får 
melding om slike hendelser. 
 
Når skolen får slike meldinger skal skolens ledelse alltid informeres. 
 
Skolens ledelse har ukentlige møter og jevnlig kontakt med skolehelsetjenesten, ved helsesykepleier Hilde 
Kaisen. Helsesykepleier vil alltid bli informert om slike hendelser. 
 
Skolen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere tiltak og videre oppfølging av eleven. I de aller fleste tilfellene vil tiltak 
og oppfølging gjøres i nært samarbeid med foresatte. Det påhviler skolen et spesifikt ansvar å ta kontakt 
med foresatt for å avklare tiltak og videre oppfølging. Det er naturlig at det er den/de som står eleven 
nærmest som tar denne kontakten. Skolens ledelse stiller seg også til disposisjon. 
 
Aktuelle tiltak kan være: 
 
o Informasjon til resten av klassen/trinnet 
o Informasjon til foresatte i klassen/trinnet 
o Innhente kompetanse/hjelp utenfra (krisestaben i Stavanger kommune, helsesykepleier, Hinna kirke, andre 

trossamfunn, PPT, spesialhelsetjenester, barnevern) 
o Markeringer på skolen (Se Sorgkassen kap. 4:8) 
o Oppfølgende samtaler med lærer, andre ansatte eller helsesykepleier 
 

Skolen har etablert praksis med samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse/samlivsbrudd. Dette 
er et tilbud i nært samarbeid med helsesykepleier Hilde Kaisen. 
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4.10  Viktige telefoner 

 

Viktige telefonnummer:  

Ambulanse Nødnummer 113    

Brann Nødnummer 110    

Politi Nødnummer 112 02800 
 

Beredskapsvakt Stavanger kommune, Vakthavende  977 32 422 
 

Barnevernsvakten   51 89 91 67    

Legevakt (Akutt-tjenesten - kriseteam) 116117    
Rektor Arne Kristian Espedal 51 91 42 32 958 92 123  

Avdelingsleder 3.-4.trinn Anna Maria T.S.Oanes 51 91 42 33 977 65 417  

Avdelingsleder 1.-2.trinn Sissel Nord Nilsen  51 91 42 43 938 41 982  

Avdelingsleder 5.-7.trinn Ståle Olsen 51 91 42 34 909 41 080  

Avdelingsleder SFO Mona G. Skaaren 51 91 42 70 994 74 362  

Skolekonsulent Helene D. Vestre 
Hege Janzon 

51 91 42 17 
51 91 42 97 

922 21 765 
932 46 489 

 

Jåtten skole Sentralbord 51 91 42 30   

Vaktmester Ida Kristine Rosmo  915 66 582  

Vaktmester, vakttelefon Nyttes utenom ordinær arbeidstid  913 55 994  

Stavanger kommune Sentralbord 51 50 70 90   
 

Direktør. Oppvekst og 
levekår  

Helene Ohm 51 91 22 45 400 32 243 
 

Skolesjef Jørn Pedersen 51 50 85 34 468 51 272 
 

Helsesjef Runar Johannessen 51 50 70 72 410 15 155 
 

Smittevernoverlege Runar Johannessen 51 50 70 72 410 15 155  

Hinna Kirke Sentralbord 51 90 57 70   
 

  Sokneprest Arne Berge  51 90 57 73 411 61 504  

 Diakon Aud Synnøve Løvaas 51 90 57 80   

 Kateket Kirsti Melangen 51 90 57 78 416 31 168  

PPT Sentralbord 51 50 74 01  
  

PPT Leder  Marianne Haas 51 50 87 77 477 58 726  

PPT Avd.leder Ingrid Solem 51 91 21 72 480 23 117  

PPT Skolens kontaktpersoner Eva Owren 
Hege Vigran 
Nichlas Rasmussen 

51 50 76 68 
51 50 87 24 
51 91 21 34 

  

Helsesykepleier Hilde Kaisen    51 91 22 83 
  

Hinna helsestasjon Hilde Kaisen 51 91 22 84 
  

Stanley Security Innbrudd alarm 05010   

HK-service Heis, vakttelefon  992 17 500  

Skoler i bydelen: 
 
 
  

Hinna Skole 51 91 25 00 
 

 

Gausel Skole 51 81 43 20 
 

 

Gautesete Skole 51 91 27 00 
 

 

Godeset Skole 51 91 28 60 
 

 

Vaulen Skole 51 91 44 10 
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Kapittel 5 SKADER OG ULYKKER 
 

5.1  Oppsummering, kapittel 5 
 
Målet er at vi skal unngå skader og ulykker, både blant elever og voksne. Å varsle skader som har oppstått 
er derfor et viktig tiltak for å kunne sette i verk forebyggende arbeid og tiltak. Derfor er «Si ifra!» en viktig 
del av dette kapitlet. 
 
Skader og ulykker kan dreie seg om alt fra små skrubbsår til alvorlige ulykker. Det er vanskelig å trekke en 
tydelig og klar grense for hva som er en så alvorlig ulykke at det egentlig dreier seg om en krise, se kapittel 
4. Desto viktigere er det at personalet er kjent med begge kapitlene. 
 
Dette kapitlet handler om alt fra alvorlige ulykker til skrubbsår og om når et barn blir borte.  
 

Hva skolen har av førstehjelpsutstyr og hvor det er også en del av dette kapitlet. 
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5.2  Alvorlige ulykker 
 

TILTAKSKORT, Internkontroll 5.2 

– ULYKKER –  

Gjelder også på turer i skolens/SFO regi 

  

AKUTT 

1 Iverksett livbergende førstehjelp 

2 Ring Nødnummer – Ambulanse 113  
• Vær presis i kontakt med nødtelefonen: 

o Hvem ringer. Oppgi eget navn 
o Hvor ringes det fra. Oppgi sted 
o Hva har hendt. Oppgi skade/skadeomfang 
o Hvor mange trenger hjelp. Oppgi antall 

3 Kontakt skolens ledelse 

4 Ivareta elever som ikke er berørt av ulykken. 
• Hold elevene samlet, helst vekke fra ulykkesområdet 

• Egen voksen får ansvar for å ivareta disse elevene 
5 Sikre god adkomst for nødetaten. 

• Hvis mulig møter et voksent utrykningskjøretøy og anviser skadestedet 

• Hvis mulig/nødvendig låses bommen inn til skolegården opp/åpnes 
HASTER 

6 Skolens ledelse kontakt foresatte. 

• Hvis ulykker med voksne ansatte, kontakter ledelsen pårørende 
7 Den som kjenner eleven best, følger eleven i ambulanse  

8 Vurder om søsken, elever ved skolen/andre skoler skal kontaktes. 

KAN VENTE 

11 Informasjon til andre foreldre, SMS-varsling eller skolens hjemmeside. Koordineres av skolens 
ledelse 

12 Kontakt med media. Kun rektor, evnt. delegert av rektor. 
13 Debrifing av alle involverte 
14 Avviksmelding/» Si ifra!» 
15 Evaluering og eventuelt ny gjennomgang av rutiner. 
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TELEFONLISTE – VARSLING, JÅTTEN SKOLE 

AMBULANSE 113   

POLITI 112 02800  

BRANN 110 51 50 22 00  

Rektor Arne Kristian Espedal 51 91 42 32 958 92 123  

Avdelingsleder Anna Maria T.S.Oanes 51 91 42 33 977 65 417   

Avdelingsleder Sissel Nord Nilsen 51 91 42 43 938 41 982  

Avdelingsleder Ståle Olsen 51 91 42 34 909 41 080  

Avdelingsleder SFO Mona G. Skaaren 51 91 42 70 994 74 362  

Skolekonsulent Helene D. Vestre 

Hege Janzon 

51 91 42 17 

51 91 42 97 

922 21 765 

932 46 489 

 

Jåtten skole Sentralbord 51 91 42 30   

Stavanger kommune, vakthavende beredskapsledelse 977 32 422  

Skolesjef, Jørn Pedersen 51 50 85 34 468 51 272  

 

ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER 

Stavanger legevakt 116 117   

Giftinformasjonen 22 59 13 00   

Stavanger tannklinikk, Stavanger 51 56 44 20   

Gausel tannklinikk 51 81 62 00   

 
 

 
 

5.3  Melding av skader og ulykker 
 
 
Alle skader og nestenulykker skal meldes. Dette gjelder skader og nestenulykker både blant elever og 
ansatte. 
 
Det er den ansatte som har vært tettest opp til hendelsen som har ansvar for at skader og nestenulykker 
meldes, se kap. 6; «Si ifra!» 
 
Det er særs viktig at følgende skader blir meldt: 
 
• Skader som fører til at den skadede oppsøker lege/sykehus 
• Tannskader 
• Alle skader i hodet 
 
Ved skader som medfører at skadet oppsøker lege/sykehus, og ved tannskader, fyller skolen ut 
nødvendige skjema, og videresender disse, til NAV og evt. forsikringsselskapet (Waco). 
 
Verneombud orienteres i saker som vedrører ansatte.  
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Skader og nestenulykker meldes i «Si ifra!», se kapittel 6. 
 

5.4  Førstehjelpsutstyr 
 
Lager av førstehjelpsutstyr er plassert under posthyllene i Bygg A, i egne skap. Utstyret er merket.  
 
I tillegg til lager av førstehjelpsutstyr er det her førstehjelpskofferter, førstehjelpsputer (til bruk på tur) og en 
egen koffert til bruk ved brannskader.  
 
Skolekonsulent har ansvar for å supplere utstyret. 
 
Det er førstehjelpsskap plassert på spesielt utsatt rom. Dette er: 

• Gymsal 

• Sløyd 

• Skolekjøkken 

• Kjøkken P-bygg (SFO) 
 

Det er brukerne av disse rommene melder fra om mangler. Utstyr suppleres fra lager i resepsjonen. 
Dersom det er mangelfullt av utstyr på lager meldes dette skolekonsulenten. 
 
Alle klasser og SFO har egne førstehjelpsputer/poser til bruk på klasserom og turer. Disse skal alltid 
medbringes på tur. Det er kontaktlærer/baseleder som har ansvar for å kontrollere og fylle på med 
nødvendig utstyr. 
 
Førstehjelpsplakat er slått opp i alle klasserom.  
 
«Når barn skader seg» og annen litteratur/brosjyrer om førstehjelp oppbevares i egen perm på kontoret til 
skolekonsulenten. 
 

5.5  Båre 
 
Skolen har egen båre. Denne oppbevares på kontoret i A-bygget, 1. etg. og henger på veggen inn mot 
garderoben. 
 

5.6  Førstehjelpsopplæring 
Personalet skal ved jevne mellomrom få opplæring i førstehjelp. Dette organiseres til vanlig som opplæring 
på planleggingsdager i skolens regi.  
 
Det pedagogiske personalet fikk sist opplæring i førstehjelp i august 2019. 
 
SFO-personalet fikk sist opplæring i førstehjelp i august 2019. 

 
  



Et godt sted å være – lyst til å lære! 

 

Internkontroll/HMS 48  www.minskole.no/jaatten 
JÅTTEN SKOLE  03.08.2021 
 

5.7  Hvis barn blir borte  
 

TILTAKSKORT, Internkontroll 5.7 

– Når et barn blir borte –  

Gjelder også på turer i skolens/SFO regi 

 

5.8  Alle elever til stede? 

 
Lærere, eller andre voksne, som har ansvar for klassen/gruppen må i begynnelsen av hver time undersøke 
om de elevene som forventes å være i klassen er til stede. Dette gjelder også i SFO. Dette er særlig viktig 
for lærere/andre voksne som ikke hadde klassen i 1. time og for vikarer. 
 
Den som har ansvar for klassen undersøker dette ved å se om det er ledige pulter, høre med elevene om 
alle har kommet inn og/eller sjekke med den som hadde ansvar i første time. 
 
Det skal alltid være oppdatert klasseliste i klasserommet, slått opp eller i kateterskuffe. 
 
Dersom elever er borte iverksettes rutiner for Når et barn blir borte, Tiltakskort, Internkontrollen kap. 5.7. 

AKUTT 

1 Ansvarlig voksen iverksetter leting straks. 

2 Ansvarlig voksen kontakter skolens ledelse straks. 

3 Skolens ledelse utnevner koordinator. Koordinator holder skolens ledelse løpende 
orientert 

4 Koordinator organiserer og iverksetter leteaksjon.  
• Tilgjengelige voksne stiller seg til disposisjon og deltar i letingen på angitte områder. 

• Ivaretakelse av klassen/andre barn i avdelingen inngår i organisering og må ivaretas Hold barna samlet. 

• Det undersøkes med andre barn/voksne om de vet noe om eleven/elevene som er borte. 
5 Skolens ledelse vurderer i samarbeid med koordinater utvidelse av leteaksjon. 

• Tidsangivelsene under vurderes ut fra situasjon, hvor hendelsen oppstår og hvilken elev det gjelder. 
HASTER 

6 Leteområdet utvides.  

• De som leter utenfor nærområde må ha mobiltelefon og kjent nummer. 
7 Politiet kontaktes. Nødnummer 112. 

8 Skolens ledelse kontakter foreldre 

• Kort orientering om hendelsesforløp, iverksatte tiltak og videre utvikling. 
9 Skolens ledelse kontakter skolesjef/direktør eller kommunens beredskapsledelse. 

10 Arbeidsavtaler oppheves. Ansatte går ikke fra arbeidsplassen før aksjonen er avsluttet eller 
fullt ut overtatt av politiet.  

KAN VENTE 

11 Informasjon til andre foreldre, SMS-varsling eller skolens hjemmeside. Koordineres av skolens 
ledelse 

12 Kontakt med media. Kun rektor, evnt. delegert av rektor. 
13 Debrifing av alle involverte 
14 Avviksmelding/» Si ifra!»  
15 Evaluering av gjennomføring og eventuelt ny gjennomgang av rutiner. 
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5.9  Hjertestarter 
 
Skolen har egen hjertestarter. Hjertestarteren, eller defrillatoren, er plassert i merket skap i hjørnet ved 
utgangsdøren i resepsjonen, A-bygget. 
 
Defrillatoren er av typen AED, Semi-Autyomatisk External Defribrillator. Den er liten, lett og batteridrevet. 
Defrillatoren vil analysere pasientens hjerterytme og bestemmer om hjerterytmeproblemet krever elektrisk 
sjokk. Defrillatoren gir instrukser til brukeren og kan håndteres av både medisinsk personell og andre. 
 
Hjertestarteren brukes på pasienter som viser symptom på plutselig hjerteproblemer. Dette kan være: 

a) Ingen respons på tilrop eller berøring (risting) av pasient 
b) Ingen normal pusting 

 
Hjertestarteren brukes ikke hvis pasienten viser tegn til følgende: 

a) Bevegelse eller respons når man rister/berører pasienten 
b) Nærvær av normal pusting 

 
Enkel bruksanvisning: 

o Ring nødtelefon – 113 – og hold kontakten. 
o Start HLR (Hjerte Lunge Redning)  

▪ 30 komprimeringer, nedre kant av brystbeinet, rytme 100 per. min. 
▪ 2 innblåsinger – munn til munn. 

o Sørg for at HLR fortsetter til hjertestarteren er hentet. 
o Slå på hjertestarteren ved å trykke på AV/PÅ knappen (grønn knapp) 

▪ Hjertestarteren står i voksen modus. Hvis det er et barn under 25 kg. Slå hjertestarten i 
barnemodus. 

o Følg instruksjonen som hjertestarteren gir: 

• Fjern klær fra brystet.  
o Riv eller klipp opp klær om nødvendig, tørk huden, barber om nødvendig. 

• Ta ut pads fra baksiden av hjertestarteren og fest som vist på bildet på hjertestarteren. 
(Følg anvisning på pakken) 

o Hvis starteren brukes på barn skal den ene på brystet, den andre på ryggen. 

• Hjertestarteren analyserer nå hjerterytmen og gir instruksjon om videre behandling. 
o Fjern deg fra pasienten 
o Trykk på sjokk-knappen (Orange knapp) Knappen lyser. 

• Fortsett HLR (Maskinen gir instruksjon) 

• Gjenta behandlingen dersom maskinen gir beskjed. 

• Fortsett behandlingen så lenge maskinen sier/nødetaten ankommer. 
 
 
Hjertestarteren kjører jevnlig kontroll av egen tilstand. Rektor har ansvar for at hjertestarteren er i 
tilfredsstillende stand, inkludert ansvar for batteribytte når det er nødvendig. Det samme gjelder bytte av 
pads. 
Hjertestarteren er registrert i Hjertestarterregisteret. AMK/113 skal vite at vi har hjertestarter her og hvilken 
type vi har. 
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Kapittel 6 «Si ifra!»  
 

6.1  Oppsummering, kapittel 6 
 
«Si ifra!» er Stavanger kommunes elektroniske system for melding av alle typer avvik, skader og nesten-
ulykker. Jåtten skole bruker «Si ifra!» som sitt avvikssystem. 
 
Ansatte har i løpet av februar 2020 fått tid og hjelp til gjennomføring av E-læringskurs, registrering av «Min 
Profil», og «Hvordan komme i gang med å registrere hendelser». 

6.2  Melde avvik – «Si ifra!» 
 
Alle ansatte er ansvarlig for å melde avvik. Hensikten er å finne forbedringsområder og sikre at tiltak blir 
igangsatt og fulgt opp. 
 
Avvik meldes fortrinnsvis via kommunens intraweb, «Si ifra!» på adressen:  
 
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Si%20ifra%20-
%20avvik%20og%20forbedring.aspx  
 
Avvik innrapporteres ved å klikke på Meld Hendelse, en svart pil på siden. 
 
Hensikt med å melde avvik: 
• Forbedringstiltak – lære av våre feil.  
• Registrere hendelser – statistikk, internkontrollforskriften krever det. 
• Få et bilde av hvordan arbeidsmiljø og sikkerheten er ivaretatt. 
• Sikre riktig oppfølging av personer og tiltak.  
• Mulighet for å ta ut rapporter som eks. kan legges frem for HMS-gruppen.  
 

Avvik meldt i «Si ifra!» sendes automatisk til den som er leder og ansvarlig for å følge opp avviket, dvs. 

rektor, og skolekonsulent. Saken går også til nærmeste leder, og verneombud der det er hensiktsmessig. 
Disse får lesetilgang. Rektor/skolekonsulent kan sende saken videre til en annen person som skal 
saksbehandle denne. 
 
Den som melder inn avvik vil få mail tilsendt hvor hendelsen er beskrevet, og den vil også bli liggende på 
«Min side». Her kan en også følge saken. En får tilsendt mail når saken er behandlet og lukket. 
 
En kan melde saken fra egen pc, chromebook og mobil. Skal en melde fra mobil må en ha lastet ned en 
app som du får tilgang til via sms. Du må først registrere telefonnummer under «Min profil». 
 
I avvikssystemet «Si ifra!» er det flere måter å melde inn avvik  

• Vold og trusler 

• Arbeidsmiljø/HMS 

• Person – Ulykke, uhell og nestenulykke 

• Tjenestekvalitet 

• Informasjonssikkerhet/personvern 

• Materiell – skade, tap og svinn 

• Klima og miljø 

• Andre avvik 
 

https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Si%20ifra%20-%20avvik%20og%20forbedring.aspx
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Si%20ifra%20-%20avvik%20og%20forbedring.aspx
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HMS-staben har ansvar for å følge opp saker meldt i «Si ifra!» 

Avviket analyseres for å finne årsak slik at gjentagelser kan unngås. 
 

Alle skader, nesten-uhell og avvik skal meldes i «Si ifra!»  
 
 
Skader i hode/tenner skal meldes, og sjekkes av lege eller tannlege. Lav terskel på denne type skade. Ved 
slike skader skal skademelding også sendes NAV, se kap. 5.3 
 

Skader hvor en oppsøker lege/sykehus, og der hvor det er fare for senskader skal også meldes i «Si ifra!». 
Ved slike skader skal skademelding også sendes NAV, se kap. 5.3.  
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Kapittel 7 ELEVER 
 

7.1  Oppsummering, kapittel 7 
 
Kapitlet omfatter saker som gjelder elever. Skolens og kommunens ordensreglement er en viktig del av 
kapitlet, som også omfatter andre regler som skolens ansatte og elever må forholde seg til.  

 

7.2  Ordensregler 
 
Jåtten skole har egne ordensregler. De til enhver tid gjeldene ordensreglene ligger på skolens 
hjemmesider:  
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-30815e9c-9cb4-4ddb-b150-5b1c8c268e64.pdf 
 
Gjeldende ordensreglement ble vedtatt i Driftsstyret 14.05.2018, Sak 30/18  
Ordensreglene kan justeres og endres. Det er kun Samarbeidsutvalget som kan foreta endringer i skolens 
ordensregler. 
 
Jåtten skole sine ordensregler kommer i tillegg til: 
 
Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger 
kommune  

 

Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående 
opplæringa. 
 
Stavanger kommune har vedtatt nye ordensregler som gjelder alle skolene i kommunen. Forskrift om 
reglement for orden og atferd i stavangerskolen er utgitt i to versjon; en kortversjon og en fullversjon. 

 
Det nye ordensreglementet trer i kraft fra 1. januar 2021 og er som følger: 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-20_20824-25-Forskrift-om-reglement-for-
o-b92e3f67-9fdd.pdf 
 
Kortversjonen er: 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-20_20824-25-Ordensreglement-for-
skolene--d8a7b2e2-8864.pdf 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av nye ordensregler er det også fastsatt et eget IKT-reglement. 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-20_20824-25-ikt-reglement-for-
stavanger--c37a927a-cd25.pdf 
 
 
Kommunalt ordensreglement skal også alltid være tilgjengelig på skolens hjemmeside. 
 
Skolen har i tillegg til dette utarbeidet «TILLEGG TIL ORDENSREGLENE». Tillegget skal tolke og avklare 
ordensreglene for personalet. Tillegg endres ved behov.   

 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-jaatten-Tillegg-til-ordensregler,-inkludert-kons-
394f841c-3e7d.pdf  

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-30815e9c-9cb4-4ddb-b150-5b1c8c268e64.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-Forskrift-om-reglement-for-o-b92e3f67-9fdd.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-Forskrift-om-reglement-for-o-b92e3f67-9fdd.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-Ordensreglement-for-skolene--d8a7b2e2-8864.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-Ordensreglement-for-skolene--d8a7b2e2-8864.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-ikt-reglement-for-stavanger--c37a927a-cd25.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-20_20824-25-ikt-reglement-for-stavanger--c37a927a-cd25.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-Tillegg-til-ordensregler,-inkludert-kons-394f841c-3e7d.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-Tillegg-til-ordensregler,-inkludert-kons-394f841c-3e7d.pdf
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Tillegget ligger også på hjemmesiden og Google disk; i mappen Jåtten INFO. 
 
 
 

 

7.3.1  Underskriftsskjema, elever/foresatte 
 
Jåtten skole tar fra 1. desember 2020 i bruk nytt samtykkeskjema. Samtykkeskjema som tidligere er 
levert på papir vil fortsatt gjelde, men dersom foresatte ønsker å endre samtykkeskjema gjøres det 
heretter digitalt.  
 
Jåtten skole har innhentet samtykke på papirskjema på 1. og 5. trinn. Skjemaet er blitt tatt vare på på 
skolen inntil foresatt endrer dette. Samtykke gjelder blant annet om bilder kan brukes på hjemmeside, bruk 
av transportmidler, gudstjenester i kirken. 

NB: De som har levert samtykkeskjema på papir trenger ikke å gi samtykke på det nye skjemaet nå, kun 
dersom en ønsker å endre dette. 

Fra og med 1. desember 2020 gjøres samtykkeskjema digitalt. Foresatte må selv logge inn via ID-porten 

Det nye samtykkeskjemaet omfatter: 

• Kontaktinformasjon/klasselister 
• Bilde/film av eleven. 
• Gudstjenester i kirken/alternative likeverdig opplegg. 
• Offentlige transport. 
• Privatbiler 
• Bading/svømming 

Det er direkte lenke til det digitale skjemaet under:  

Samtykkeskjema: Stavanger kommune 

7.3.2  Søknad om elevpermisjon 

Det er innført ny digital søknad for elevpermisjon. Det er den samme løsningen som gjelder for 
samtykkeskjema. Foresatte må selv logge inn via ID-porten  

https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701519&shortname=1103_70
1519&securitylevel=4 

7.3.3  Endringer kontaktinformasjon elever/foresatte 

Det er innført digital løsning for endringer på kontaktinformasjon for elev/foresatte. Dette gjelder all 
informasjon som flyting/ny adresse, telefonnummer, e-post mm. Foresatte må selv logge inn via ID-porten 

https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701529&shortname=1103_70
1529&securitylevel=3 

https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_7&shortname=1103_7&securitylevel=4
https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701519&shortname=1103_701519&securitylevel=4
https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701519&shortname=1103_701519&securitylevel=4
https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701529&shortname=1103_701529&securitylevel=3
https://skjema.stavanger.kommune.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_701529&shortname=1103_701529&securitylevel=3
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7.4  Kino og filmfremvisning på skolen 
 
Jåtten skole forholder seg til aldersgrensene Medietilsynet setter i henhold til Lov om beskyttelse av 
mindreårige mot skadelige bildeprogramm mv. kapittel 2: Aldersgrenser. 
 
Utdrag fra filmer med høyere aldersgrenser kan vises som en del av undervisningen.. 
 
Det anbefales at læreren sjekker anmeldelse/anbefalingen på www.barnevakten.no før kinobesøk/filmer 
vises på skolen. 
 
 
 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-02-06-7?q=Aldersgrenser%20film#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-02-06-7?q=Aldersgrenser%20film#KAPITTEL_2
http://www.barnevakten.no/
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Kapittel 8 PERSONALET 
 
 

8.1  Oppsummering kapittel 8 
 
Kapittel 8 er viktig for alle som har et tilsettingsforhold på Jåtten skole. Alle ansatte ved Jåtten skole er 
ansatt i Stavanger kommune med de rettigheter og plikter det medfører. Stavanger kommunes 
personalrutiner er skolens personalrutiner. I tillegg kommunens personalrutiner, omtalt i dette kapitlet, 
gjelder det lover og retningslinjer for ansatte i skolen generelt og regler som er mer spesifikke for Jåtten 
skole. 
Dette kapitlet prøver å omtale alle disse forhold og skal være kjent for alle skolens ansatte. 
 

8.2  Prosedyre ved nyansettelser 

 
Alle som tilsettes i stillinger ved Jåtten skole tilsettes i Stavanger kommune, med arbeidsplass Jåtten skole. 
Det er rektor som tilsetter og er øverste leder. 
 
Alle som tilsettes vil bli plassert i en avdeling med en nærmeste leder: 
 
Avdeling          ansvarsnr.   Nærmeste leder 
Jåtten skole administrasjonen  A322   Rektor Arne Kristian Espedal 
Jåtten skole avdeling 1.-2. trinn A323   Avdelingsleder Sissel Nilsen Nord 
Jåtten skole avdeling 3.-4. trinn  A325   Avdelingsleder Anna Maria Tau Strand Oanes 
Jåtten skoleavdeling 5.-7.trinn  A324   Avdelingsleder Ståle Olsen 
Jåtten skole  SFO    A326   Avdelingsleder SFO Mona G. Skaaren 
 
Ansatte kan ha sitt arbeid på flere avdelinger, men vil være plassert i en avdeling i henhold til 
stillingsprosent. 
 
Stavanger kommune sine tilsettingsprosedyrer gjelder. Dette gjelder også krav til taushetserklæring og 
politiattest. 
 
Tilsettingsbrev 
Alle ansatte ved skolen har krav på ansettelsesbrev. Tilsatte ved Jåtten skole blir ansatt i Stavanger kommune og 
skolen følger derfor kommunens prosedyrer. Tilsettingsbrev skrives på mal fra Stavanger kommune. 
Politiattest  
Alle ansatte som har sitt arbeid i tilknytning til barn, unge og psykisk utviklingshemmede. Kravet om politiattest 
gjelder ved nyansettelser. Det gjelder også for ansatte som skifter stilling i kommunen og som skal arbeide i forhold 
til barn, unge og psykisk utviklingshemmede.  
NB! Gjelder også ved korte midlertidige ansettelser, ekstravakter og uansett stillingens størrelse.  
Krav om politiattest er hjemlet i: Lov om barnevern § 6.10, Opplæringsloven § 10.9, Lov om barnehager § 20 og 
Helsepersonelloven § 20a. Det kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder.  
Behandling av politiattest 
Ifølge Opplæringsloven og Barnehageloven skal politiattest oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og skal 
makuleres/tilbakeleveres umiddelbart etter å ha vært benyttet i ansettelsessaken eller til det formålet den er 
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innhentet. Dokumentasjon på forevist politiattest oppbevares i personalmappe i kommunens elektroniske arkiv, 
Public 360. 
Taushetserklæring 
Ansatte i skolen har lovbestemt taushetsplikt. Det er utarbeidet et eget skjema for taushetsplikt. Nyansatte skal 
gjøre seg kjent med denne og signere taushetserklæring. Signert taushetserklæring oppbevares i personalmappe i 
kommunens elektroniske arkiv, Public 360. 
Branninstruks  
Skolen har en egen branninstruks. Alle skolens ansatte skal være kjent med branninstruks og rømningsplan. 
Skolens Internkontroll/HMS-bok 
Skolens Internkontroll/HMS-bok sier noe om hvordan tilsatte skal forholde seg ved ulykker og skader. Det er viktig at 
alle tilsatte er kjent med innholdet.  
Tuberkulose-kontroll 
Forskrift om tuberkulosekontroll er endret fra 01.01.03. Plikten til kontroll gjelder nå bare for personer som kommer 
fra høyepidemiske områder. Dette gjelder følgende områder: Sør- og mellom Amerika, Afrika, Øst-Europa (utenom 
Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia) og Asia (utenom Japan). Forskrift om tuberkulosekontroll krever at det 
skal foreligge godkjent tuberkulinprøve, ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse i stilling i barnehager, skoler, osv. 
osv. Merkantile stillinger er unntatt.  
Nøkkel og alarm 
Den ansatte mottar nøkkel og signerer for denne. Nøkkelen oppbevares forskriftsmessig. Dersom nøkkel kommer 
vekk må dette meldes umiddelbart. 
Den ansatte blir også, muntlig gjort kjent med skolens alarmsystem, tidspunkt for når tyverialarmen er på/av, 
prosedyre dersom alarmen går og passord. Dersom den ansatte selv er skyld i at skolen faktureres for utrykking kan 
den ansatte bli gjort ansvarlig for slike kostnader. 
Personalrutiner, se også kap. 8.3 
Stavanger kommune sine personalrutiner gjelder for alle ansettelsesforhold på Jåtten skole. I tillegg til dette anses 
Google området Jåtten INFO, som skolens personalrutiner. All nødvendig informasjon om Jåtten skole skal finnes i 
dette fagområdet. Den nytilsatte må få tilgang til fagområdet og nødvendig informasjon om dette.    
Datasystem og mail 
Alle skolens ansatte får mail med «fornavn. etternavn» @stavanger.kommune.no og tilgang på skolens datasystem. 
Se mer i avsnitt om informasjon – personal, kap. Dette krever brukernavn og passord.  Nyansatte har krav på 
opplæring i system og mail. 
 
Ny på Jåtten skole 
Det er utarbeidet et skriv med praktiske informasjon for nyansatte på skolen. Dette skrivet er ment å gi praktiske 
informasjon og veiledning om ordninger ved Jåtten skole. Dette skrivet er et supplement og erstatter ikke f.eks. 
Internkontrollen og Branninstruksen. 
Nye ansatte skal i tillegg ha egne veiledere/faddere som kan hjelpe til med å finne seg til rette på skolen.  

 

8.3  Personalrutiner 
 
Alle ansatte ved Jåtten skole er ansatt i Stavanger kommune, med de rettigheter og plikter det medfører.  
 
Jåtten skole forholder seg til Personalrutinene til Stavanger kommune. Ansatte ved Jåtten skole har tilgang 
til de oppdaterte Personalrutinene via Intraweb. 
 

Personalrutiner (sharepoint.com) 
 
Hovedkapitlene er: 

http://intranett/
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/konomiogorganisasjon/SitePages/Personalh%C3%A5ndbok.aspx
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1. Om personalrutiner  

2. Ansettelse  

3. Arbeidstid   

4. Fravær   

5. Personaloppfølging og tiltak   

6. Endring og opphør av ansattforhold   

7. Omstilling og organisasjonsendring   

8. Pensjon og forsikring  

9. Arbeidsreglement, lov- og avtaleverk  

 
 

8.4  Stavanger kommunes arbeidsreglement  

Formål og ansvar 
Arbeidsreglementet skal, som en del av kommunens personalforvaltning, regulere regler mellom 
kommunen som arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.  
Reglementet skal til enhver tid være kjent for alle arbeidstakere i kommunen, og arbeidstakere er forpliktet 
til følge dette. Eventuelle brudd kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. 

Virkeområde 
Reglementet gjelder for alle som utfører et lønnet arbeid i kommunens tjeneste, inkludert ekstrahjelper, 
vikarer og lærlinger.  Reglementet gjelder også for arbeidstakere fra bemannings- og konsulentbyråer i 
kommunens tjeneste så langt det passer. 
 
Reglene i dette reglementet gjelder bare dersom de ikke er i strid med lover, forskrifter eller tariffavtaler.   
 
Etikk 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt, og handler om hva vi finner verdt, eller verdifullt, 
både å leve for og å leve etter. Å arbeide med etiske problemstillinger i kommunen handler derfor om å 
klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Det er de faktiske handlingene og holdningene som 
danner grunnlaget for kommunens omdømme i befolkningen. 

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med kommunens til enhver tid 
gjeldende etiske retningslinjer. Lederne har et særskilt ansvar for at rutiner og prosesser som sikrer at 
kommunens etiske retningslinjer, blir fulgt. 

Alminnelig orden 
Alle ansatte må opptre sømmelig og høflig mot dem en får å gjøre med i arbeidet.  

Arbeidstakere må møte tilstrekkelig opplagt og beredt for arbeid til avtalt tid. Ingen må forlate 
arbeidsplassen uten gyldig grunn før arbeidstidens slutt. Den som er forhindret fra å møte frem til arbeidet, 
med mindre det foreligger særlige grunner som forhindrer arbeidstakeren, skal snarest mulig og senest 
innen første fraværsdags utløp – melde fra til leder om fraværet og grunnen til det.  
 
Arbeidstakerne er pliktige til å følge nødvendige kontrollordninger, som blir iverksatt i medhold av lov- og 
avtaleverk. 

Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker å bruke spesielt utformet arbeidsantrekk og verneutstyr. 

http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Om-personalhandboka/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Ansettelse/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Arbeidstid/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Fravar/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Medarbeider-og-personalutvikling/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Endring-og-opphor-av-arbeidsforhold/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Omstilling/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Senior-og-pensjon/
http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Vedlegg/
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Arbeidstakerne må følge pålegg fra sine ledere, utføre sitt arbeide etter beste evne og behandle 
kommunens eiendom med forsiktighet. Videre har arbeidstakere plikt til å gjøre seg kjent med kommunens 
internkontroll/HMS-system og må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, 
helbred og eiendom. Enhver plikter å følge gjeldende sikkerhets- bestemmelser. Ingen skal uten tillatelse gi 
uvedkommende adgang til kommunens lukkede lokaliteter. 

Ingen må være påvirket av rusmidler under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende 
midler i arbeidstiden. Dersom dette er tilfellet, skal arbeidstaker beordres til å forlate arbeidsstedet snarest. 

Hvis en arbeidstaker mistenkes for å ha utført en straffbar handling mot kommunen eller bruker, skal 
forholdet straks innberettes til rådmannen som avgjør om saken skal anmeldes til påtalemyndigheten. 

Arbeidstaker plikter å utvise lojalitet mot kommunen som arbeidsgiver på en slik måte at kommunens 
omdømme ikke skades unødvendig. Har arbeidstaker innsigelser om interne forhold i kommunen, skal 
dette tas tjenestevei og/eller via tillitsmannsapparatet. Arbeidstakere har rett og plikt til å varsle om 
kritikkverdige forhold i tråd med de varslingsrutiner som gjelder til enhver tid i kommunen.   
 
Ansettelse 
Arbeidstakerne skal ved ansettelse få utlevert skriftlig arbeidsavtale med aktuelle vedlegg som omtaler 
kontraktsforholdet og felles forpliktelser mellom partene. 

Arbeidstaker ansettes for tjeneste i hele kommunen og på de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av 
gjeldende lover og tariffavtaler. Arbeidstaker må være villig til forandring i sitt arbeidsområde og 
arbeidssted når dette er saklig begrunnet. 

Opphør av arbeidsforhold 
Oppsigelse må gis skriftlig. Det vises til gjeldende regler om opphør, oppsigelsesfrister mv i lov- og 
avtaleverk. 
 
Arbeidstid  
Arbeidstiden skal ordnes i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og tariffavtaler. 
 
Bistilling / annet lønnet arbeid 
Ansettelsesforholdet i kommunen forutsetter at arbeidstakeren til sammen ikke innehar en stillingsstørrelse 
utover hel stilling i kommunen. 
 
Arbeidstakeren må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan gå ut 
over arbeidstakers ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.  
Det er arbeidstakers ansvar å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å 
inneha bistilling/ta ekstraarbeid. 

Fastsetting av reglement 
Arbeidsreglementet er fastsatt ved avtale mellom Stavanger kommune og arbeidstakernes tillitsvalgte i 
henhold til lov.  

8.5  Kvalitetskriterier for lærere i Stavanger kommune 
Stavanger kommune har utarbeidet kvalitetskriterier for lærere i Stavangerskolen. Kriteriene er utarbeidet i 
samarbeid med Utdanningsforbundet. 
 
Kvalitetskriteriene er sendt ut i form av Rundskriv av 15.09.2008 og er bindende for alle skoler i Stavanger. 
 
Kvalitetskriteriene gjengis på neste side. 
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8.6  Lærerprofesjonens etiske plattform  
 
Lærere, skoleledere og alle andre som jobber i skoleverket er forpliktet på lærerprofesjonens etiske 
plattform og kan aldr unndra seg sitt profesjonelle ansvar. 
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8.7  Personalet – Jåtten skole 
 
Jåtten har, utover de regler og rutiner som gjelder for ansatte i Stavanger kommune, se personalrutiner, 
utarbeidet lokale retningslinjer for oppmerksomhet ovenfor egne ansatte. Følgene retningslinjer gjelder: 
 

• Åremålsdager, runde tall, markeres med blomster eller gaver. 

• Når egne ansatte inngår ekteskap markeres dette med gaver 

• Når egne ansatte får barn markeres dette med blomst 

• Dødsfall i nær familie markeres med blomster 

• Sykdom utover tre uker markeres med blomster 

• Fratredelse. Skolen gir blomster eller gaver til ansatte som slutter eller går av med pensjon. Gavens 
størrelse vurderes etter tilsettingsforhold og lengden på dette. 
 

Utgiftene til slike gaver fordeles mellom personalets gavekasse (innsamlede midler) og skolens budsjett 
etter nærmere retningslinjer. Disse retningslinjer angir noe mer om omfang. 
 
Velferdsordningene administreres av den som har ansvar for gavekassen/blomsterkassen. Ansvaret for 
dette går på rundgang i personalet. 

 

8.7.1  Lokale retningslinjer; Oppmerksomhet til ansatte, gaver og gavekasse. 

 

Det vises til Internkontrollen, kap. 8.7. Personalet – Jåtten skole. 

Det vises også til personalrutiner, Stavanger kommune, kap. 5.10 Erkjentlighetsgaver til ansatte. 
Erkjentlighetsgaver fra Stavanger kommune er en påskjønnelse  etter lang og tro tjeneste. 

Utover ordningen med erkjentlighetsgaver har personalet ved Jåtten skole en ordning  for å markere 
oppmerksomhet i eget personalet. Ordningen omfatter hele personalet. 

For å finansiere ordningen er det etablert en gavekasse. Alle ansatte på Jåtten skole betaler kr. 20 per måned til 
gavekassen. Betalingen skjer som fast trekk fra lønn. 

Ansvaret for gavekassen  går på omgang i personalet.  

Trivselskomiteene og blomster og gaveansvarlig har i samarbeid med skolens ledelse ansvar for innkjøp av blomster 
og gaver, samt gjennomføre markeringer.  

Gavekassen dekker utgifter til blomster og gaver som ikke dekkes over skolens budsjett. I oversikten under er de 
gavene/blomstene som dekkes over skolens budsjett nevnt særskilt. 

Avgang 
Alle avganger markeres i personalet ved en passende anledning. Det kan være på avslutninger i forbindelse med jul 
eller sommer, eller på fellesmøter i personalet.  Omfanget av markeringen justeres etter hvor mange år 
vedkommende har vært ansatt.  Ansatte som går av med pensjon skal markeres med tale.  
 
Gave i forbindelse med avgang justeres etter hvor lenge vedkommenende har vært ansatt. Listen under er 
veiledende med hensyn til  kronebeløp. 
 
Ansatt fra 0 til 1 år:  Blomster eller mindre gave    Verdi inntil kr. 200 
Ansatt fra 1 til 10 år:   Gave/gavekort     Verdi inntil kr. 500 
Ansatt over 10 år:   Gave/gavekort     Verdi inntil kr. 900 
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Skolen dekker kostnader til gave til de som går av med pensjon.  
 
Runde tall 
Markering av egne fødselsdager med egne kaker på fellesmøter i personalet, delt mellom skole og SFO. 
 
Ved runde tall; 20, 30, 40 og 60, markeres dette med blomster eller en liten gave med verdi inntilkr. 300. Når ansatt 
runder 50 år markeres dette med gave til en verdi inntil kr. 500. I tillegg markeres 50 årsdag med tale eller sang.  
 
Bryllup 
Gave i forbindelse med eget bryllup justeres etter hvor lenge vedkommenende har vært ansatt. 
Ansatt fra 0 til 5 år:  Gave/gavekort      Verdi inntil kr. 400 
Ansatt fra 5 til -- år:  Gave/gavekort    Verdi inntil kr. 700 
 
Familieforøkelse 
Ved fødsel/adopsjon markeres dette med blomster eller gave, verdi ca. kr. 250,- pluss frakt 
 
Langvarig sykdom 
Ved langvarig full sykemelding, sykemelding utover tre uker, sendes blomster.   
 
Skolen dekker kostnader til blomster til sykemeldte, verdi ca. kr. 250,- pluss frakt 
 
Dødsfall 
Ved dødsfall i nærmeste familie; foreldre, ektefelle/samboer, egne barn, gis eller sendes blomster.  

Skolen dekker kostnader til blomster ved dødsfall i nærmeste familie, verdi ca. kr. 250,- pluss frakt 
 
Annet 
Skolens ledelse, trivselskomiteene og blomster- og gaveansvarlig har fullmakt til å gi blomster/gaver, finansiert med 
gavekassen, ved anledninger utover det som her er nevnt.  Dette kan være når ansatte har gjort seg bemerket eller 
fortjent til en påskjønnelse. 
 

8.7.2  Trivselskomiteer 

 
I henhold til HMS-kalender skal det opprettes trivselskomiteer, en komite blant ansatte i SFO og en i det pedagogiske 
personalet. Komiteenes arbeidsoppgaver fremkommer blant annet i kap. 8.7.1 og  HMS-kalenderen, kap 10.10 og 
10.11. 
 
Trivselskomiteen sammensetning, inneværende skoleår, se tabell under. 
 
Sittende trivselskomite har ansvar for å påse at neste trivselskomite etableres og kommer i arbeid. 
Dette gjøres i forbindelse med planleggingsdagene før skolestart/ første tirsdagstid etter jul. 
 
  



Et godt sted å være – lyst til å lære! 

 

Internkontroll/HMS 64  www.minskole.no/jaatten 
JÅTTEN SKOLE  03.08.2021 
 

Trivselkomite, skole, sammensetning:  
 
 

8.7.3 Jule- og sommerfester  
 
Ansvar for jule- og sommerfester i personalet går på rundgang mellom avdelinger. 

• 2019 Jul  SFO 

• 2020 Sommer  Administrasjonen 

• 2020 Jul  SFO 

• 2021 Sommer 5.-7.trinn 

• 2021 Jul 1.-4.trinn 

• 2022 Sommer SFO   

• 2022 Jul Administrasjnen 

• 2023 Sommer SFO 

• 2023 Jul 5.-7 trinn 

• 2024 Sommer 1.-4.trinn 

• 2024 Jul SFO  Osv…. 
 
Dersom avdelingsstrukturen endres vurderes justeringer. 
 

8.7.4 Blomster og gaveansvarlig 

 

 Høst Vår 

Skoleåret 2019-2020, 
skole 

Per Martin Mauroschat, Sabrina 
Kanz, Mariann Sleen, Annette 
Ommundsen, Asbjørn Moe  

May-Elin Hegland, Marit Brurok, Tor 
Gunnar Roalkvam, Carina Pedersen, 
Unn Morken 

Skoleåret 2019-2020 
SFO 

Ida N., Anne, Ingrid, Anita, Elen, Ragnhild L. 

Skoleåret 2020-2021, 
skole 

Mette Nicolaisen, Kristine Gjøse 
Høiland, Christian Stensland, Gro 
Karlsen, 

Bjørg Fagerheim, Lise Aurdal, Eli Landa, 
Berit Simonsen, Lena Norberg, 

Skoleåret 2020-2021 
SFO 

Felix, Jone, Mathias B., Synne, Ingrid og Anita 

Skoleåret 2021-2022, 
skole 

Heidi Samuelsen, Wenche Danielsen, 
Marianne Sjuve, Anne Gunn Egeland, 
Guro Olsen 

Kjersti Nesheim, Berit Haugstad, Halvor 
Hansen Høvring, Caroline Torsvik 
Knudsen, Roar Andersen 

Skoleåret 2021-2022 
SFO 

 
 

Skoleåret 2022-2023 Stine Auestad, Dag Endresen, Merete 
Blindheim, Henriette Martinsen, 

Martine Hestnes Healy 

Grethe Auflem, Ståle Nøstbakken, Marit 
Eide, Kine Mide Kihlstrøm, Torunn 
Solvang 

Skoleåret 2022-2023 
SFO 

 
 
 

Skoleåret 2023-2024 
 

Wenche Gjøse, Camilla Kvia, Asbjørn 
Hogstad, Gro Karlsen, Veronica Brekke 

Solvang 

Olga Gritsenko, Ann Elin Nordhagen, 
Unn Morken, Asbjørn Moe, Trine 

Berqvam 

Skoleåret 2023-2024 
SFO 
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Inneværende skoleår er blomster- og gaveansvarlig, se over: 
Skole: Kjersti Nesheim 

Helene D. Vestre 
SFO:  

 

8.7.5  Beautyteam 

 
Skolen har et eget Beautyteam som bidrart til trivsel med pynting i personalavdelingen. Beautyteamet består av: 
 Unn Morken 

 

8.8  Personalet – intern informasjon 
 

Alle ansatte ved Jåtten skole har gjensidig ansvar for å gi, og holde seg orientert.  
Unntak fra informasjonsflyt er knyttet til personvern og taushetsplikt. 
 
Stavanger kommune gir informasjon til kommunens ansatte via intraweb. Intrawebben er tilgjengelig for alle 
ansatte. 
 
Jåtten skole gir sine ansatte informasjon via følgende kanaler: 
 

• Google disk 
o Jåtten INFO 
o Jåtten SFO 
o Jåtten SKOLE 

En beskrivelse av disse tre fellesmappene, følger i kapittel 8.8.1, se under. 
Disse tre mappene er ikke bare informasjon til skolens ansatte, men også arbeidsmapper for alle 
ansatte ved Jåtten skole. 
Ansatte får tilgang til de tre områdene ved ansettelse og kan logge inn i disse uansett hvor en måtte 
befinne seg under forutsetning av at en har nett-tilgang. 

• UKE-info 
Hver torsdag kl. 08:00 er det et kort morgenmøte på personalrommet med informasjon. Møtet er for 
alle ansatte og inngår i arbeidsavtalene til de aller fleste ansatte. Et kort referat av den 
informasjonen som blir gitt henges opp på oppslagstavlen på mesaninen i A-bygget. I tillegg legges 
informasjonen ut i Google disk i mappen Jåtten INFO.  
Ansatte som ikke er til stede på morgenmøtet er forpliktet til å holde seg orientert om den 
informasjonen som blir gitt. 

• Mail. Outlook. 
Alle ansatte ved Jåtten skole får tildelt Outlook-mail. Adressen til denne mailen er «eget 
navn»@stavanger.kommune.no. Denne mailadressen er den offisielle mailadressen, og vil bli 
offentliggjort på skolens hjemmeside. Denne mailen brukes til å sende medarbeiderinformasjon og 
til f.eks. sende lønnslipp. 

• Mail. Google 
Skolens ansatte har også tilgang til Google-mail med adresse: «navn»@stavangerskolen.no.  
Det anbefales at alle ansatte legger inn automatisk videresending av Google-mail til Outlook-mail. 

• Oppslag 
Det blir gitt viktig informasjon i form av oppslag på 

o Oppslagstavler i resepsjonen A-bygg. (Fravær, vikaroversikt) 
o Oppslagstavler på mesaninen, A-bygg 
o Elektroniske oppslagstavler 
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• Møter 
Informasjon kun beregnet for deler av personalet kan bli gitt på trinnmøter, avdelingsmøter, fellestid 
i skole og SFO, basemøter og i andre møter. 

• Posthyller 
Alle ansatte har egen posthylle. Posthyllene brukes til skriftlig informasjon, beskjeder, post mm. 

• SMS 
Det kan være aktuelt å sende SMS i enkelte situasjoner. Dette er særlig viktig der informasjon må 
raskt ut til alle og nyttes i krisesituasjonen og andre akutte situasjoner. 

• Kalendere 
Jåtten skole har tre kalendere: 
o Outlook kalender «Felles Jåtten skole personal».  

Denne kalenderen disponeres og administreres av alle ansatte ved Jåtten skole. Det er et felles 
ansvar å holde felleskalenderen oppdatert. Felleskalenderen er synlig i Outlook og er alltid 
oppslått på skjermen i 1. etg. I A-bygget. Kalenderen skal inneholde: 

▪ Alle, små eller store, begivenheter som gjelder en klasse eller mer og som involverer andre 
ansatte. 

▪ Alle begivenheter som innebærer fravik av ordinær timeplan. 
▪ Opplysninger om hvor grupper eller klasser er på utflukt/tur og hvordan disse kan nås. 
▪ Informasjon om fellesarrangementer, DKS, Rikskonserter, kulturelle eller andre arrangementer. 
▪ Møter 
▪ Bestilling av rom utover ordinær timeplan. (Her må det tas hensyn til ordinære timeplaner og 

utleie/utlån på ettermiddags- og kveldstid) 

o Kalender «Hva skjer» på info-skjerm. 
Denne kalenderen viser de nærmest forestående begivenhetene. Kalenderen administreres og 
holdes oppdatert av skolens ledelse. 

• Kalender på skolens hjemmeside; www.minskole.no/jaatten 
Dette er en kalender som først og fremst er ment for foreldre og ekstern informasjon. Alle skolens 
ansatte kan legge inn informasjon i kalenderen, men ansatte kan også bed om at skolekonsulent 
eller skolens ledelse legger ut slik informasjon. 

 

8.8.1 Google disk. Hvordan finne frem?  

 
Jåtten skole har tre fellesmapper i Google disk. Disse er tilgjengelig for alle ansatte på Jåtten skole. De tre mappene 
er: 

• Jåtten INFO 

• Jåtten SFO 

• Jåtten SKOLE 
Disse mappene kommer i tillegg til egen privat mappe. 
 
Hovedmappene er igjen delt i tre undermapper: 

• Skoleåret xxxx/xxxx 
o   Her legges dokumenter/filer som er aktuelt for gjeldende skoleår. 

• Arkiv 
o   Her flyttes Skoleåret xxxx/xxxx ved overgang til nytt skoleår. 

• Uavhengig av skoleår 
o   Her legges dokumenter/filer som er aktuelle over en lenger perioder enn ett skoleår. 

 
Jåtten INFO 
Denne mappen brukes til informasjon for alle ansatte på Jåtten skole, uavhengig av hvor en er tilsatt. Dette er skolens 
personalmappe, tidligere It’s learning. 
Det er primært skolens ledelse som legger ut informasjon og dokumenter i denne mappen. Ansatte i skole og SFO 
bruker Jåtten SKOLE og Jåtten SFO som arbeidsmapper. 



Et godt sted å være – lyst til å lære! 

 

Internkontroll/HMS 67  www.minskole.no/jaatten 
JÅTTEN SKOLE  03.08.2021 
 

o   I mappen Skoleåret xxxx/xxxx legges fortløpende informasjon som gjelder inneværende skoleår. Eksempler: 

Program for fellestid i skole og SFO, planleggingsdager, UKE-info, melkelister, tilbud, kurs. 
o   I mappen Arkiv arkiveres tidligere skoleår. 
o   I mappen Uavhengig av skoleår legges informasjon som har varighet utover inneværende skoleår, f. eks. skolens 

planer, Internkontrollen, kvalitetsplaner for Stavangerskolen, skolens resultater, ordensreglement, HMS-
informasjon. 

 
Jåtten SFO 
Denne mappen brukes av ansatte i SFO og er SFO sitt eget arbeidsområde. Alle SFO ansatte har full tilgang til 
gruppen videre dele sitt område opp i flere undermapper. 
o   Mappen Arkiv brukes til å arkivere tidligere skoleår. 
 
Jåtten SKOLE 
Denne mappen brukes av lærere og er lærernes eget arbeidsområde, tidligere U: Alle lærere har full tilgang til 
mappen. 
o   Mappen Skoleåret xxxx/xxxx er delt i flere mapper; avdelinger og trinn. Avdelingene og trinn kan dele sine 

mapper opp i flere undermapper. Trinnmappene har undermapper som heter Til hjemmesiden. Her legges 
dokumenter/filer som skal legges ut på hjemmesiden. 

o   Mappen Arkiv brukes til å arkivere tidligere skoleår. 
o   Mappen Uavhengig av skoleår inneholder blant annet årsplaner, maler, mmm 
 
TIPS: Hvis du gir et dokument/fil et spesifikt navn kan du bruke søkefunksjonen for å finne det. Da slipper du å klikke 
deg gjennom alle mappene. 
 

 

 

8.9  Ekstern informasjon  
 

www.minskole.no/jaatten 
 
 
Hjemmesiden er skolens primære informasjonskanal til 
foresatte. All skriftlig informasjon til foresatte, bortsett fra 
informasjon som gjelder enkeltelever, skal legges ut på 
skolens hjemmeside, parallelt med ranselpost eller tidligere. 
 
Samarbeidsutvalget har bedt om at hjemmesidene brukes aktivt og ranselpost reduseres. 
 
Informasjon om enkeltelever, personopplysninger og sensitiv informasjon skal selvsagt ikke publiseres på 
hjemmesiden.  
 
Alle lærere og andre ansatte har påloggingsmuligheter og har felles ansvar for å holde klassens 
hjemmeside oppdatert og levende. 
 
Når det gjelder bilder forholder vi oss til Datatilsynets retningslinjer og tolkninger og til om det er gitt skriftlig 
tillatelse fra foreldrene, se Kapittel 7.2. Til vanlig skal en være tilbakeholdne med å publisere nærbilder av 
enkeltelever og bilder/navn skal ikke kobles. 
  

file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/2012-2013%20Skoleåret/Internkontroll,%20HMS/www.linksidene.no/jaatten
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 8.10  Plan for håndtering av utagerende elever 
 
Rutiner ved trusler og vold handler om når elever fremmer trusler om bruk av vold eller utfører vold, mot 
medelever og voksne. Rutinene gjelder også når elever opptrer skremmende og utgjør en fare for 
omgivelsene, fysisk eller psykisk. 
 
Rutinene omfatter: 
 

• Konsekvenstrapp. (eller mestringstrapp) Se Tillegg til ordensregler 

• Rutiner ved holdesituasjoner 

• ROS-analyse 

• Debrifing 

• Si fra - avviksvarsling 
 
 

Skolen godtar ikke trusler og vold, skremmende oppførsel eller adferd som er en fare for omgivelser, fysisk 
eller psykisk. 
 
Jåtten skole har en inkluderende grunnholdning; jmf. Vi som jobber på Jåtten-TAVLA. 
 
Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig. Vi viser respekt, omsorg og 
anerkjennelse for alle barn, selv om vi ikke godtar eller anerkjenner handlingene, adferden eller 
oppførselen. 
 
Det er ikke mulig å sette absolutte grenser for når en elev truer, bruker vold eller utgjør en fare for andre, 
fysisk eller psykisk. Det er heller ikke mulig å sette klare grenser for hvordan barn eller voksne opplever 
medelever som truer, utfører vold eller utgjør en fare, fysisk eller psykisk. 
 
I opplæringslovens kap. 9A vektlegges det at det er elevens subjektive opplevelse som legges til grunn for 
om en elev har et trygt og godt skolemiljø. Det samme prinsippet legges til grunn for voksnes/ansattes 
subjektive opplevelse av at en elev opptrer truende, voldelig eller skremmende, fysisk eller psykisk. 
 
 

8.10.1 Konsekvenstrapp (mestringstrapp) 

 
Jåtten skole har Ordensregler, se Internkontrollen kap 7.2, disse er vedtatt i Driftsstyret/Samarbeidsutvalget 
og bygger på Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune. 
 
I tilknytning til ordensreglene er det utarbeidet et TILLEGG TIL ORDENSREGLER på Jåtten skole. 
Tillegget inneholder en Konsekvenstrapp. 
 
Konsekvenstrappen skal anvendes når elever truer, utøver vold, opptrer skremmende eller utgjør en fare 
for andre elever eller voksne, fysisk eller psykisk. 
 

 

8.10.2 Rutiner ved holdesituasjoner 
 
Det er i utgangspunktet ikke lov til å bruke tvang mot elever i skolen, jmf. Opplæringsloven og 
Barnekonvensjonen artikkel 19. 
 
Hvis det oppstår en situasjon hvor skolens personale opplever at det er nødvendig å gripe inn for hindre at 
en elev skader seg selv eller andre, kan nødrett/nødvergehandling anvendes. Adgang til nødrett og 
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nødverge er snever, og kan bare brukes når det er nødvendig å forsvare noen eller noe mot risiko for 
skade, jmf. straffeloven §§17 og 18. 
 
Eksempler på nødrett/nødverge kan være en situasjon hvor en ansatt må bruke fysisk makt for å hindre at 
en elev skader seg selv eller andre, eller skader fast eiendom eller løsøre. Det kan for eksempel være 
nødvendig å bruke fysisk makt for å stoppe en slåsskamp, beskytte elever eller seg selv mot en elev som 
opptrer truende og voldelig, eller stanse en elev som forsøker å ødelegge eiendeler. 
 
Utdanningsdirektoratet har et eget skriv om bruk av tvang i skolen: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-andre-
inngripende-tiltak 

Vi har aldri lov å bruke fysisk makt som ledd i autoritetsutøvelse eller som ledd i sanksjoner/pedagogiske 
tiltak. 

·         Vi kan under gitte forhold ha plikt til myndighetsutøvelse som f.eks. grensesetting (også fysisk) når det er 
fare for andre elever (skade, vold ol), når det er fare for eleven selv eller når det er fare for omgivelsene 
(omfattende materielle skader). 

Der det er påregnelig at ansatte kommer i holdesituasjoner, bør den ansatte ha relevant kompetanse 
i holding, for eksempel kurs.. 

Ved ALL fysisk grensesetting som berøres av pliktgrunnlag bør det være debriefing og oppfølgingsarbeid 
(samtaler/avtaler). 

·         Viser for øvrig til ordensreglementet, punkter om elevers rettigheter. 

·         Alle hendelser skal meldes i «Si ifra!» iht rutiner. 

 

8.10.3 ROS-analyse 
 
Det utarbeides ROS-analyse for elever med utagerende eller truende adferd. ROS-analysen gjøres 
individuell og utarbeides med navn. En elev kan ha flere ROS analyser. 
 
Det er et felles ansvar for kontaktlærere, andre involverte ansatte og skolens ledelse å utarbeide ROS-
analysen. 
 
 
 
Skolen har utarbeidet en mal for ROS-
analyse. Et eget skjema som bygger på   
BOW-TIE er utarbeidet. Sentralt i analysen  
er å kartlegge årsaker, konsekvenser og 
barrierer for uønskede hendelser. 
 
Bakerst i dette kapittellet ligger malen klar  
til utfylling. 
 
ROS analyse/er utarbeides på bakgrunn  
av konkrete hendelser meldt i «Si ifra!». 
Avviksmeldinger er å betrakte som 
informasjonsbank for ROS-analyse og kan også være å betrakte som tiltak i «Si ifra!». 

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-andre-inngripende-tiltak
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Bruk-av-nodrett-og-andre-inngripende-tiltak
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8.10.4  Debrifing 

 

Debrifing skal være en organisert gjennomgang av uønskede og kritiske hendelser (f.eks. fysisk og psykisk 
vold, ulykker mm) med de som var til stede. Det er nærmeste leder som leder og gjennomfører debrifing. 

Dette gjennomføres fortrinnsvis før arbeidsdagen er ferdig, for å forbygge og redusere psykisk belastning 
og stress etter hendelser. Den/de som har vært i uønskede/kritiske hendelser MÅ melde dette til nærmeste 
leder for videre oppfølging snarest ila arbeidsdagen. 

Debrifing skal finne sted på et egnet rom. Arbeidsrom for lærere er ikke et egnet rom. Et kontor, et 
grupperom eller et annet avskjermet rom er egnet. 

Debrifing gjennomføres etter konkrete hendelser, men kan også gjennomføres med fast intervall for 
medarbeidere som står i krevende situasjoner over tid. Debrifing kan gjennomføres individuelt og i gruppe. 

Det inngår også et medansvar for alle ansatte å melde dersom en ansatt har opplevd uønskede eller 
kritiske situasjoner. Opplever du at en kollega virker opprørt, preget eller frustrert er det et kollegaansvar å 
bidra til at den ansatte ikke går hjem uten videre oppfølging. Videre er det viktig at ansatte som opplever 
utagerende elever og belastninger i den forbindelse ikke «blåser ut» eller gir utløp for frustrasjon på 
arbeidsrom/pauserom. Dette for å ivareta arbeidsmiljøet for andre ansatte. 

Spilleregler for debriefing: 

 

• Være romslige og rause, og akseptere at vi har ulike erfaringer og bakgrunn 
• Ikke dømme, aktiv lytting 
• Fortrolighet, gi tid til svar 
• Hensynsfullhet, ikke bidra med usanne opplysninger 
• Hver enkelt taler for seg selv 
• Ikke notater/referat 
• Støtte og læring 

Rutiner ved oppfølging av kritiske situasjoner: 

 
1.       Gjennomgang av hendelsen (fakta, tanker, inntrykk og reaksjon) 
2.       Evaluering (hva fungerte, hva kan forbedres og hvilke nye tiltak bør settes inn) 
3.       Normalisering av følelser (normale reaksjoner på unormale hendelser) 
4.       Forebygge (justere, utvikle, utfordre, oppfølging og kollegastøtte) 
5.       Avslutning 
 
 

8.10.5  Avviksmelding – «Si Ifra!» 
 

Jåtten skole bruker «Si Ifra!» som skolens avvikssystem.  «Si Ifra!» er et felles avvikssystem for 
Stavanger kommune, innført våren 2020. 
 
Utagerende elever, slik det er beskrevet i dette kapitlet, og hendelser knyttet til utagerende elever 
skal meldes i «Si Ifra!». 
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«Si ifra!» kan brukes som logg for elever med gjentagende hendelser. Alternativ opprettes egen 
logg på enkeltelever. 
 
«Si Ifra!» er nærmere beskrevet i Internkontrollen, Jåtten skole, kapittel 6.  
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ROS ANALYSE (BOW-TIE) 

 

ÅRSAK  Barrierer som kan 
forebygge hendelse 

 

 NAVN PÅ ELEV: 

 

 Barrierer som kan 
forebygge konsekvenser 

av hendelse 

 KONSEKVENSER 

 

 

        

    UØNSKET HENDELSE, 

SITUASJON 

    

 

 

        

 

 

        

 

 

   ROS-ANALYSE UTARBEIDET, DATO:      
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8.11  Vi som jobber på Jåtten-tavla 
 

Som en del av det årlige mobbemanifest ble Foreldre-tavla, Elev-tavla og Vi som jobber 
på Jåtten-tavla lansert høsten 2019.  
 
Tavlene ble utarbeidet av FAU, Elevrådet og i personalet våren 2019. 
 
Vi som jobber på Jåtten-tavla er forpliktene for alle ansatte på Jåtten skole. 
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8.12  Retningslinjer for legemiddelhåndtering     

 
Stavanger kommune har utarbeidet retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehage, skole 
og SFO. Jåtten skole følger disse retningslinjene, revidert 18.12.2014. 
 
Retningslinjene ligger på kommunens intranettsider, som Rundskriv, under skole. 
Retningslinjene finner du HER 
 
Formålet med retningslinjene er å sikre god håndtering av legemidler. 
 

• Det er i utgangspunktet foreldrene som har ansvar for at elever får rett medisin til rett tid. 

• Det er ikke lovfestet plikt for ansatte i skole/SFO å bistå med legemiddelhåndtering. Det 
er imidlertid ingen ting i veien for at ansatte kan påta seg slike oppgaver dersom det 
vurderes som forsvarlig. 

• Det må foreligge nødvendig informasjon om praktisk gjennomføring av medisinering fra 
lege. 

• Skolen må få nødvendig opplæring og forsvarlig oppbevaring av medisiner må sikres. 
Skolehelsetjenesten kan bistå. 

• Overlevering av medisiner må kvalitetssikres. 

• Avtale om medisinering MÅ inngås med foresatte.  
o Skjema for «Avtale om medisinering» finnes på Stavanger kommunes 

hjemmesider. Klikk HER 

• Medisinkort og skjema for Mottak og utdeling av medisiner, signert av lege MÅ foreligge. 
o Skjema for «Medisinkort» og «Mottak for utdeling av medisiner» finnes på 

Stavanger kommunes hjemmesider. Klikk HER 

 

8.13  Allergi, astma, diabetes og epilepsi 
 

heter, tips og råd fra NAAF annenhver uke?   
På Jåtten skole har vi både ansatte og elever med kroniske sykdommer. 
En oversikt over alle elever med akuttmedisinering, se pkt. 8.12 oppbevares i medisinskap i 
vestibylen A-bygg. 
 
Denne permen inneholder også: 

• Rutineskjema for medikamenthåndtering 

• Alle tilgjengelige telefonnummer til foresatte og fastlege 
 
På Skolekjøkkenet og SFO kjøkkenet skal det oppbevares en liste over alle elever med allergier. 
 
Vanlig smertestillende medisiner og antibiotika skal ikke gis til elever. Dette er foresattes ansvar. 
 
I enkelte unntakstilfeller kan lettere smertestillende tabletter gis til elever for å hindre fravær fra 
skolen. Kontaktlærer skal i slike tilfeller tydelig avklare med foresatte på forhånd og i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Allergi: 
Overfølsomhet mot parfyme og andre dufter er et stadig økende problem. Hele 1 av 5 oppgir at 
de plages av andres parfymebruk. Typiske reaksjoner er kvalme, svimmelhet, pusteproblemer, 
rennende øyne, nysing og hodeverk. De med astma kan også oppleve at astmasymptomene 
forverres. 

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/helse-og-omsorg/helsesjefen/retningslinjer-for-legemiddelhandtering-i-barnehager-skoler-og-sfo.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/helse-og-omsorg/helsesjefen/skjema-og-avtaler-for-legemiddelhandtering-i-barnehager-skoler-og-sfo.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/helse-og-omsorg/helsesjefen/skjema-og-avtaler-for-legemiddelhandtering-i-barnehager-skoler-og-sfo.pdf
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Jåtten skole oppfordrer ansatte til å ta hensyn, og redusere bruken av produkter som inneholder 
parfyme og andre sterke dufter. Dette kan være både parfyme, kremer og duftlys. Det er også et 
stort utvalg av blomster og planter vi må unngå å ta med inn. 

Tusen takk for at du tar hensyn og unngår å bruke parfymerte produkter! 
 
 

 

8.14  Ekstremvær 
 
Elever er ute i friminutt. Elevene går også hjem fra skolen eller SFO; enten alene, i følge med 
andre elever eller hentes i henhold til avtaler inngått med foreldre. Foreldre kan gi meldinger om 
avvik fra normale rutiner via kontaktbok, SMS eller telefon 
 
Det kan oppstå situasjoner der det ikke er forsvarlig å la elevene være ute i friminutt eller sende 
elever hjem alene eller i sammen med andre barn, f.eks. ved ekstemvær. 
 
Det er de voksne i skolen som fortløpende må vurdere sikkerhet og forsvarlighet av å la elevene 
være ute i friminutt eller gå hjem alene eller sammen med andre. Dersom de voksne i 
personalet er i tvil om forsvarlighet og sikkerhet kontaktes rektor eller avdelingsleder SFO. 
 
Dersom politiet fraråder opphold utendørs, skal elever ikke være ute i friminutt eller sendes hjem 
alene eller sammen med andre barn. 
 
Dersom det ikke regnes som sikkert eller forsvarlig elevene være ute i friminutt holdes elevene 
inne i klasserommene. 
Dersom det ikke regnes som sikkert eller forsvarlig å la barn gå hjem alene eller sammen med 
andre barn, holdes barna igjen på skolen inntil foreldre eller andre voksne henter barna. Dette 
gjelder selv om dette går utover ordinær skoletid eller åpningstid i SFO.  
 
Skolen/SFO kontakter foreldre per telefon for å gi melding om dette. SMS-varsling, se kap. 4.7 
og hjemmesiden er også aktuelle måter å gi foreldreinformasjon på i slike situasjoner. 
 
Dette gjelder også når skolen/SFO er på tur ute utenfor skolens område. 

8.15  Vakt 
 
Elevene skal ha tilsyn i hele skoletiden. I friminuttene organiseres dette med at personalet har 
“vakt”.  
 
Forebygging av mobbing, forebygging av at det oppstår farlige/uheldige situasjoner og rask 
inngripen dersom uheldige situasjoner oppstår, er viktige årsaker til at personalet har vakt i 
friminuttene. 
 
Uteområdet er delt i vaktsoner. Oversikt over vaktsonene henger ved oppslagstavle i 
resepsjpnen. 
 
Det utarbeides en egen vakttabell. Oppdatert vakttabell ligger i Jåtten INFO. Vakttabellen skal 
være oppslått ved oppslagstavle i resepsjoen.  
 
Vakttabellen kan endres i løpet av skoleåret. I perioder der behovet for tilsyn med elevene er 
større kan vaktbelastningen økes 
 
Alle vaktene skal være godt synlige og bærer gul refleksvest. 
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I pauser hvor det ikke er organisert vakt har den enkelte lærer selv ansvar for tilsyn med 
elevene. 
 
Tilsynet med elevene er et felles ansvar for hele personalet.  Alle elevene er alles ansvar.  
 
Det er viktig med tilstrekkelig vaktdekking. Spesielt ved sykdom i personalet kan det være 
påkrevd at personalet dekker vakter utover det som står på vaktplanen 
 
Oppdatert vakttabell er slått opp ved informasjonstavlen i resepsjonen og ligger i Google, se 
mappen Jåtten INFO. 

 
Vaktinstruks 
 
Vaktinstruksen er hentet fra skolens Sosiale handlingsplan, se Internkontrollen kap. 9.4. 
 
Vi vet at mellom 50 og 75 prosent av all mobbing foregår der hvor det er lite voksentilsyn. 
Vaktordningen i friminuttene er derfor et sentralt forebyggende tiltak mot mobbing. Det er 
skolens ledelse som setter opp vaktplan. Følgende vektlegges: 

• Vaktene er presis ute til sine vakter i henhold til vaktplan. Dette er betalt arbeid. 

• Vaktene skal være godt synlige og bærer gul vest. 

• Vaktene fordeler seg slik at det er oppsyn på hele skolens område i henhold til 
vaktområdene i vaktplanen. 

• Vaktene har ansvar for alle elevene og tar henvendelser fra alle elever på alvor. Det er 
ikke lov til ikke å bry seg. 

• Dersom det har skjedd noe som kontaktlærer, skolens ledelse eller andre bør vite, gir 
vaktene informasjon til dem det gjelder. 

• Vi unngår at to og to går vakter sammen. 

• Vi har et felles ansvar for skolens elever. Alle elever er våre elever, og ikke mine eller 
dine. 

• Observasjon er ikke tolkning. Vaktene er objektive og beskriver situasjoner/hva som har 
skjedd så nøye som mulig 

 

 
Hvor skal elevene være? 
 
Skolegården er delt i vaktsoner, se kart (Oppslått i resepsjonen) Elevene har tilgang på de ulike 
sonene etter trinn. 
 
Soneinndelingen og tilgangen for elever vil bli revidert høsten 21.  
 
Dersom smittevern tilsier det vil soneinndeling opprettholdes på samme nivå som skoleåret 
2020/2021. 
 
Dersom vi er på grønt eller normalt nvå må soneinndelingen drøftes og etableres på nytt. 
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8.16  Mistanke om omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep 

 
“Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til 
kommunens barnevernstjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende 
alvorlig atferdsvansker.” (lov om barnevernstjenester § 6-4 annet ledd) 
 

Nytt rundskriv om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten ble sendt ut i 
september 2012 

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta oppgavene sine, er de avhengig av opplysninger 
fra de som får kjennskap til opplysninger om barn som er i alvorlige omsorgs -og livssituasjoner. 
Hensikten med dette rundskrivet er å veilede skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets 
opplysningsplikt. Rundskrivet handler om 

- hvem reglene om opplysningsplikt gjelder for 
- i hvilke situasjoner taushetsplikten må vike for opplysningsplikten 
- hvordan skolepersonalet bør oppfylle opplysningsplikten 

Her finner du rundskriv Udir-10-2012 Skolepersonalets opplysningsplikt til 
barneverntjenesten 
 

Ved Jåtten skole skal mistanke alltid meldes skolens ledelse. Skolens ledelse vil alltid bringe 
saken opp for skolens Ressursteam og med skolehelsetjenesten, eventuelt også kommunens 
konsultasjonsteam for slike saker. 
 

8.17  Barnevernet 
 
Barnevernet er en viktig samarbeidspartner for skolen. 
 
Skolen skal opptre profesjonelt i kontakten med barnevernet og ovenfor de foreldrene som er 
involvert. Når skolens ansatte er i kontakt med barnevernet vedrørende en elev ved skolen er 
det Jåtten skole som har kontakt med barnevernet. Den enkelte ansatte opptrer altså på skolens 
vegne. 
 
Bekymringsmeldinger til barnevernet skal gå via den aktuelle avdelingsleder og rektor. Skolens 
brevpapir, journalføring og arkivering er en selvfølge. 
 
Normalt skal skolen gi melding til hjemmet dersom det skal sendes bekymringsmelding til 
barnevernet. Dette gjelder ikke for saker som kommer unn under kapittel 8.14; mishandling og 
seksuelle overgrep. I denne kontakt bør ansatte alltid ha med seg en fra skolens ledelse.  
 
Skolen skal, så langt som mulig, søke å opprettholde et godt og naturlig samarbeid med foreldre 
etter at en bekymringsmelding er sendt. Dette kan, og særlig i saker der foreldrene ikke er kjent 
med at skolen sender bekymringsmelding, i enkeltsaker være vanskelig.  Dersom kontaktlærer, 
eller andre, opplever dette vanskelig eller på noen måte problematisk, skal en fra skolens 
ledelse bistå i dette samarbeidet. 
 
Som en prøveordning med oppstart 1. mars 2019 har skolen en egen kontaktperson i 
barnevernet; Kristin Rødder kan nås på telefon 51507571 hver torsdag fra kl. 10.00-11.00. 
 

http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2012/Udir-10-2012-opplysningsplikt.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2012/Udir-10-2012-opplysningsplikt.pdf?epslanguage=no
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8.18 Rus 
 
Dersom skolen har mistanke om at foreldre, eller andre voksne, er ruset når de henter barna på 
skolen/SFO, skal skolen gjøre alt for å hindre at den voksne kommer i kontakt med barnet. 
 
Barnevernet/barnevernsvakten kontaktes umiddelbart og barnet holdes tilbake på skolen inntil 
saken er avklart. Avdelingsleder SFO, avdelingsleder eller rektor skal alltid kontaktes i slike 
situasjoner. 
 
Dersom den voksne ikke forholder seg til dette og tar med seg barnet, tross mistanke om rus og 
at skolen har prøvd å holde barnet tilbake, skal saken meldes politiet. 
 
Dersom det er mistanke om at skolens ansatte møter beruset på skolen, eller bruker rusmidler i 
arbeidstid, følges AKAN retningslinjene, nedfelt i personalrutinene i Stavanger kommune, 
Personalrutiner kapittel 6.2 AKAN-rus. 
 

8.19  Røyk og snus 
 
Tobakkskadeloven ble endret 1. juli 2014. § 27 (første ledd) lyder:  
  

Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder.  
Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. 

 
Tobakksskadeloven forbyr bruk av tobakk i skolens lokaler og uteområder. Forbudet gjelder 
røyk og snus. 
 
Dette forbudet omfatter også alle ansatte og besøkende til skolen, både i og utenfor ordinær 
skoletid.  
 
Det understrekes med dette at tobakksforbudet er knyttet til skolens lokaler, både inne- og 
uteområder, og at disse til enhver tid skal være tobakksfrie.  
 
Ansatte ved skoler har et særskilt ansvar som rollemodeller. Arbeidsgiver har derfor i medhold 
av sin styringsrett anledning til å pålegge de ansatte, med visse begrensninger, å avstå fra 
tobakksbruk i arbeidstiden. 
 

8.20  Sensitive opplysninger 
 
Sensitive opplysninger skal oppbevares forsvarlig.  I hovedsak betyr det i elektronisk arkiv.  
 
Papirer med sensitive opplysninger skal ikke oppbevares på pulter på arbeidsrom. Slike papirer 
skal heller ikke tas med ut fra skolens område. 
 

8.21  Public Oppvekst. Arkiv og arkivering  
 
Public Oppvekst ble innført høsten 2021 og er skolens saksbehandlings og arkivsystem i alle 
elevsaker. Jåtten skole har ikke lenger papirarkiv for elever. 
 
Tidligere elevarkiv er/vil bli elektronisk arkivert i Public Oppvekst. 
 

http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Helse-miljo-og-sikkerhetbedriftshelsetjeneste/HMS-Handbok-forside/sentrale-rutiner/AKAN---rus1/Retningslinjer/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14/KAPITTEL_5#§27
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Tidligere saksarkiv og personalarkiv er gjort elektronisk og inngår som en del av Stavanger 
kommune sitt arkivsystem; Public 360. Det er skolens ledelse og administrasjon som arkiverer i 
Public 360. 
 
Det understrekes at alle dokumenter som gjelder elever, enten de er papirbaserte eller 
elektroniske, innbefattet mail, skal arkiveres i Public Oppvekst. Papirbaserte materiale skal 
scannes og arkiveres. 
 
Dokumenter som produseres i/lastes opp i Public Oppvekst skal åpnes og dobbeltsjekkes før 
ekspedering. Dette for å hindre at dokumenter med sensitiv informasjon sendes feil adressat. 
 
Prøveresultater skal som tidligere registreres i Vokal: 
 
VOKAL 
Prøveresultater skal som tidligere registreres i Vokal: 
 
Vokal er et elektronisk system for oppbevaring av prøver og prøveresultater. Systemet gir 
mulighet for å følge elevens utvikling i hele skoleløpet.  

• Resultater fra Nasjonale prøver, alle obligatoriske kartleggingsprøver og andre 
kartleggingsprøver som er kompatible med Vokal legges inn og lagres i Vokal. 

 
Tidligere papirbaserte arkiver, inkludert oppbevaring/bortsettingsarkiv er blitt bli overført 
Stavanger byarkiv. 
 

8.22  Bruk av e-post 

Stavanger kommune har regler for bruk av e-post. 

Regelverket finnes på Intrawebben, eller kan lastes ned HER 

Her er fire hovedregler for god e- postbruk: 

1) Journalføring og arkivering: E- posten din skal arkiveres (Public Oppvekst) dersom den er del 
av en saksbehandling eller har dokumentasjonsverdi. 

2) Ikke-arkivverdig e-post: Henvendelser på e-post som ikke krever journalføring og arkivering 
skal besvares fortløpende og senest innen 48 timer. 

3) Sensitive opplysninger: Personsensitive opplysninger og personnummer skal ikke sendes 
over e- post. Les mer i brosjyren «Informasjonssikkerhet» 

4) Fravær: Husk å legge inn automatisk svar dersom du ikke er tilgjengelig for å svare på e- 
post. Ved lengre fravær kan arbeidsgiver åpne e-postkassen din for å få tilgang til 
virksomhetsrelatert sakspost.  

8.23  Brev fra skolen 
 
Alle brev som går ut fra skolen skal skrives og sendes via elektronisk post enten i Public 
oppvekst (brev som gjelder elever) eller Public 360.  
 
Brev med sensitive opplysninger skal merkes med UNNTATT OFFENTLIGHET § (med 
henvisning til rett §). 
 

http://intranett/Global/Personal%20og%20organisasjon/Arkivavdeling/Sentralarkivet/Dokumenter/Rutiner/retningslinjer%20e-post%202011.pdf
http://intranett/HMSBeredskap/Informasjonssikkerhet/
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8.24  Nøkler 

 
Alle skolens ansatte får nøkkel til skolen, K114. Det kvitteres for nøkkel når denne mottas. 
 
Utdeling av nøkler foregår hos skolekonsulent. 
 
Nøkkelen er en verdigjenstand og ansatte har ansvar for forsvarlig oppbevaring. 
 
Nøkkelen er personlig og kan ikke lånes vekk til andre. 
 
Dersom nøkkel kommer vekk, meldes dette straks. 

 

8.25  Fravær 
 
I henhold til personalrutiner (kap. 4) har arbeidstakere rett til fravær med lønn ved egen eller 
egne barns (under 12 år) sykdom. 
 
Fravær som følge av sykdom og sykt barn skal dokumenteres med fraværsmelding 
/egenmelding i LØP -selvbetjening (gjelder fra 01.06.2021) eller sykemelding, enten under 
fraværsperioden eller senest første dag etter fraværsperioden. 
 
Bruksanvisning for registrering av fravær i LØP-selvbetjening, se Jåtten INFO, Uavhengig av 
skoleår, Bruksanvisning LØP. 
 
Fravær skal alltid meldes per telefon (vikartelefonene 950 25 407) så tidlig som mulig. Mail og 
SMS skal ikke brukes. 
 
Ansatte med fire fraværstilfeller eller flere, uavhengig av grunn, i løpet av de seks siste 
månedene vil bli innkalt til fraværsoppfølging med nærmeste leder/rektor. 
 
Korttidsfravær meldes slik: 

• Ring mellom 07.15-07.45 fraværsdagen. Dette gjelder også dersom fravær strekker seg 
over flere dager. 

• Alle ansatte ringer vikartelefonen 950 25 407. Vikartelefonen er alltid betjent fra senest 
kl. 07:15. 

o Den som melder fravær må svare på følgende spørsmål: 
▪ Hvor lenge er fraværet forventet å vare? 
▪ Er det noe vi kan tilrettelegge for at du likevel kan komme på jobb, eventuelt 

deler av arbeidsdagen. 
▪ Er fraværet jobbrelatert? 

• I henhold til lokal avtale sender lærere, så sant det er mulig, vikaropplegg per mail. 
 
Det innkalles til oppfølgingssamtale med nærmeste leder/rektor: 

• Dersom det på egenmelding oppgis at fraværet har sammenheng med arbeidsmiljøet. 

• Dersom en ansatt har mer enn fire fraværstilfeller de siste seks månedene, uavhengig av 
årsak. 

• Dersom fravær/egenmelding, egen sykdom, overstiger 8 dager siste 12 måneder. 

• Dersom fravær/egenmelding, sykt barn, overstiger 5 dager i ett kalenderår. 
 

Nærmere beskrivelse ved sykefravær: 

 
Fraværsmelding/Egenmelding:   

• Må ha vært ansatt i 2 måneder. 
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• Inntil 24 dager, maksimalt 8 dager om gangen– telles 12 måneder bakover. 

• Fraværsmelding registreres elektronisk i LØP-selvbetjening senest første dag en er tilbake i jobb.  
Arbeidstaker er selv ansvarlig for å registrere fraværet. Det kan bli trekk i lønn hvis ikke 
fraværsmelding/egenmelding registreres. 

• Arbeidsfrie dager regnes med hvis en er borte dagen før og dagen etter (f. eks fredag og 
mandag) 

• Kan ikke brukes første dag etter sykemelding. (Må ha vært på arbeid i 16 dager for å kunne 
bruke egenmelding, ved sykemelding kortere enn arbeidsgiverperioden på 16 dager er det 1 
dag) 

• Ved gradert sykemelding kan ikke egenmelding benyttes i den arbeidsføre delen. 

• Når rett til egenmelding er opp brukt må det foreligge sykmelding fra lege. 

• Egenmeldingsdager for egen sykdom kan ikke deles i halve dager. 

• Flere enn 24 egenmeldingsdager regnes som skoft. 
Sykemelding: 

• Må passe på at sykemeldinger alltid overlapper hverandre med datoer, må ikke være opphold 
pga helg/ferier. (Gjelder ved forlengelse av en sykemelding) 

• Leveres inn digitalt 

• Del D, Egenerklæring - Kryss av JA på at du mottar lønn. 

• Etter permisjon må en ha gjeninntrådt i stillingen for å ha rett til lønn fra kommunen under 
sykmelding. 

• Ansatte med 2 stillinger, f eks SFO og skole, må ha sykemelding til hver stilling. 

• Ved sykdom med sykemelding før eller i ferie, kontakt nærmeste leder på telefon 1.dag! For å få 
feriedager til gode. 

Sykt barn/barnepasser: 

• Kan bruke egenmelding når en har tiltrådt stillingen. 

• Inntil 10 dager pr. kalenderår for ett eller to barn. (15 dager fra og med barn nummer 3 under 12 
år)  

• Egne regler for enslige forsørgere. 

• Egenmeldingsdager for sykt barn kan deles i halve dager 

• Gjelder t.o.m. det årete barnet fyller 12 år. (Egne regler for kronisk syke/funksjonshemmede 
barn inntil 18 år) 

Kronisk syke/gravide: 

• Kan søke NAV om å få dekket utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. 
Ved uttak av arbeidsavklaringspenger og samtidig jobb i redusert stilling: 

• Ved fravær i den arbeidsføre delen trekkes lønn fra 1.dag. 

• Egenmelding kan ikke benyttes 
 
Ved spørsmål kontakt skolekonsulent. 

 

8.26  Permisjoner-ansatte 
 
Jåtten skole forholder seg til permisjonsreglementet i Personalrutiner for Stavanger kommune; 
kapittel 4.3 Permisjoner. 
 
Gjelder søknad om permisjon mer enn 30 dager, søkes det på papir/mail. Søknaden sendes 
rektor. 
 
Alle andre søknader om permisjon gjøres digitalt i LØP Selvbetjening.  
 
Dette gjelder også avspasering og kortere permisjoner, for eksempel søknad om å få gå til 
tannlege/lege i arbeidstiden. 

http://intranett/Administrasjonsenheten/Personal-og-Organisasjon/Personal/Personalhandbok/Fravar/Permisjoner/
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• Gå inn i LØP Selvbetjening - Lønns- og personalsystem - Skjemaer og finn skjema FF42 
- Søknad om permisjon. 

 

• Legg inn hvilken type permisjon det søkes om, med eller uten lønn, tidsrom og eventuelt 
kommentarer. Send inn skjema. 

 
Inntil videre må ansatte med to ansettelser, en i skole og en i SFO, sende to søknader dersom 
permisjonstiden omfatter arbeidstiden i både skole og SFO. 
 
Skjemaet vil bli sendt til nærmeste leder, før virksomhetsleder innvilger/avslår søknaden. Den 
ansatte vil få melding i LØP når søknaden er ferdig behandlet. 
 
Gjelder søknaden permisjoner uten lønn, er det lønnsavdelingen som legger inn trekk i lønn 
automatisk, ikke skolekonsulenten som tidligere. 
 
Permisjonssøknader på papir vil ikke lenger bli behandlet/innvilget. 
 
 
…. 
 
I henhold til drøftinger i medbestemmelsesmøte med tillitsvalg for Utdanningsforbundet, januar 
2015, er det gjort følgende presiseringer: 
 
Jåtten skole praktiserer kommunalt permisjonsreglement, som oppleves som tydelig og klart på de aller 
fleste områder.  
 
Enkelte velferdspermisjoner er imidlertid overlatt til vurdering ut fra skjønn. Jåtten skole legger følgende 
prinsipp for skjønn til grunn for lærere: 

• Det innvilges permisjon uten lønn til avtalt time hos lege, tannlege, spesialist, mf. Alternativt 
avspasering av opparbeidet undervisningstid. Dette gjelder dersom timen legges i 
undervisningstid. Dersom timen kommer utenom undervisningstid innvilges avspasering; medgått 
tid innarbeides. 

• Dersom legebesøk, mammografi mf. medfører videre utredning hos spesialist, kan permisjon 
innvilges med lønn i et begrenset omfang. Medisinsk eller annen behandling omfattes av 
sykemeldingsordninger. 

• Det gjelder andre regler for gravide. Undersøkelser og oppfølging gis med lønn. 

• Det innvilges permisjon uten lønn for følge av egne barn under 12 år til lege, tannlege, 
utredninger eller helsesjekk. Alternativt anvendes «sykt barn» som kan deles på halve dager.  

o Foreldre til barn med kronisk sykdom/aleneforeldre har rett til utvidet antall dager. 
o Foreldre til barn over 12 år med kronisk syke barn har rett til refusjon via NAV. 

• Det kan innvilges velferdspermisjon uten lønn utover dette.  

 
Det er satt begrensinger hvor mange dager ansatte kan innvilges velferdspermisjon uten lønn 
og hvor mange som kan få slik permisjon samtidig. Det er hensynet til elevene og 
undervisningen som skal ivaretas. 
 
Så langt som mulig søkes det å praktisere permisjonsreglementet likt, uansett stillingskategori. 
 
Det er nærmeste leder som mottar permisjonssøknadene og innstiller. Rektor innvilger.  
 

8.27  Matordning, ansatte i SFO 
 
På Jåtten SFO er det matordning for barna, betalt av foreldrene. Ansatte i SFO kan delta i 
matordningen. 
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Det koster kr. 200,- per måned å delta i matordningen og ansatte som deltar trekkes direkte fra 
lønn. De som velger å delta i matordningen binder seg for et skoleår om gangen. 
 
 

8.28   Føring av Elevfravær 

 
Elevfravær føres i WEB Untis 
Logg på via skolens hjemmeside, med bruk av FEIDE pålogging 

https://idp.no.hypernet.com/idp/index.html#/authstrategies/29e0768e-
ec47-46ef-ba88-a26a6abcdd7f/e4448af5-040d-4388-9fd2-06cefbf2120e 
 
Ved spørsmål kontakt avdelingsleder Ståle Olsen. 
 
 
 

8.29  LØP 

 
Gå inn på Stavanger Kommunes intranett. Oppe i grønt felt går du inn der det står LØP. 
 
Her kan ansatte   

• Finne personalrutiner (personalhåndboken) 

• Lønns og personalsystem 
o opplysninger om egen ansettelse, adresse, telefonnr, pårørende, lønnsslipp mm.  
o Skjemaer som f eks Søknad om permisjon (Se punkt 8.26) 

• Reise – og utleggsmodul (Trykk på Stavanger Kommune)  
Her skal du søke om tilbakebetaling av utlegg og andre refusjoner.  
Under «Ny regning» finner du aktuelle utlegg og trykk på det som passer. Opplysninger 
må legges inn i skjema og kvittering må legges ved.  
En må sjekke personalrutiner hva en kan få dekket, for eksempel ved behandlingsutgifter 
er det 50% av behandlingsutgifter opp til 600,-/timen, max 20 behandlingstimer pr. 
kalender år for behandlinger hos fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor og psykolog. 
Har du lagt inn en søknad, kan du følge saksgangen ved å trykke på «Mine regninger». 

• Levere fraværsmelding (se kap. 8:25) 
 
Ved spørsmål eller behov for hjelp kontakt skolekonsulent. 

  

https://idp.no.hypernet.com/idp/index.html#/authstrategies/29e0768e-ec47-46ef-ba88-a26a6abcdd7f/e4448af5-040d-4388-9fd2-06cefbf2120e
https://idp.no.hypernet.com/idp/index.html#/authstrategies/29e0768e-ec47-46ef-ba88-a26a6abcdd7f/e4448af5-040d-4388-9fd2-06cefbf2120e
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Kapittel 9 MOBBING 
 

9.1  Oppsummering, kapittel 9 
 
Dette kapitlet handler om mobbing, og er nært knyttet opp til Opplæringslovens kap. 9A og 
skolens Sosiale handlingsplan 2016-2020. Stortinget fattet vedtak om nytt regelverk om 
skolemiljø, med virkning fra 01.08.2017 og informasjon om dette er gitt i rundskriv Udir – 3 – 
2017; Skolemiljø. Skolen har nulltoleranse mot mobbing. Dersom skolen eller skolens ansatte 
selv observerer eller får melding om mobbing, skal det handles etter de rutinene og 
retningslinjer som gjelder. Dette gjelder alle former mangler, eller mistanke om mangler, knyttet 
til et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig å merke seg at dette også gjelder utenom 
skoletid/arbeidstid.  
I tillegg omfatter dette kapitlet når voksne mobber/mobbes.    

9.2  Opplæringslovens kapittel 9A 
 
Grundig informasjon om Opplæringslovens kapittel 9A ligger på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten. Se under menyen Elevenes skolemiljø. 
 
Opplæringsloven kapittel 9A ble endret med virkning fra 01.08.2017. I den forbindelse er det 
sendt ut rundskriv; Skolemiljø Udir-3-2017. 
 
Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive 
oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.  
 
Skolens har en aktivitetsplikt som er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har 
plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som 
sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 
 
«Alle som arbeider på skolen» er å forstå først og fremst som alle som har et tilsettingsforhold 
men plikten omfatter også andre som har regelmessig opphold på skolen; lærlinger, 
praksisstudenter, renholdere, vaktmester, frivillige. 
 
Aktivitetsplikten gjelder all tid på skolen/SFO, ute og inne, og på vei til/fra skolen. I den grad 
aktiviteter i fritiden oppleves å ha negativ innvirkning på skolemiljøet, gjelder aktivitetsplikten 
også fritiden. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med digitale krenkelser.  
 
Skolen har også et dokumentasjonskrav. Dokumentasjonsplikten retter seg mot alle delpliktene i 
aktivitetsplikten.   
 
Dersom skolen/rektor varsles om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, inkludert 
mistanke om dette, skal skolen utarbeide en Aktivitetsplan som omfatter alle delpiktene. Det er 
viktig å understreke at eleven/ene skal bli høst i henhold til Barnekonvensjonen. Jåtten skole har 
også som rutine at aktuelle foreldre, dersom det er mulig, tas med i samarbeidet når tiltak i 
aktivitetsplanen utarbeides. 
 
Elever/foreldre som ikke opplever at skolen ivaretar aktivitetsplikten kan gå videre med saken til 
Fylkesmannen som eventuelt fatter enkeltvedtak. 

 

http://www.linksidene.no/jaatten
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
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9.3  Partnerskap mot mobbing 
 
Partnerskap mot mobbing 2016-2020 er et nasjonalt 
partnerskap, et forpliktende samarbeid for et godt og 
inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Partnerskapet 
er inngått mellom sentrale parter, blant annet 
statsministeren, Foreldrerådet for grunnskolen (FUG), 
Utdanningsforbundet og Norsk skolelederforbund. 
 
Som en del av skolens mobbeforebyggende tiltaksplan 
utarbeides det årlig et «Mobbemanifest» på Jåtten 
skole, se kap. 9.4  
 
 
Lenke til «Partnerskap mot mobbing» og skolens sosiale handlingsplan 
skal begge være tilgjengelig på skolens hjemmesider; 
www.minskole.no/jaatten 

 
Lenke til: Partnerskap mot mobbing 2016-2020 
 
Våren 2016 ble ny nasjonal nettside; NULLMOBBING.NO 
lansert. Denne nettsiden gir informasjon til barn, unge og 
foreldre om mobbing og rettigheter. Det er direktelenke til 
denne nettsiden fra skolens hjemmeside.  
 
 

 

9.4  Sosial handlingsplan 2019-2025 
 
Skolen har en forebyggende Sosial handlingsplan. Planen gjelder for perioden 2019-2025.  
 
Planen inneholder en beskrivelse av skolens trivselsfremmende tiltak; forebygging, avdekking 
og problemløsing. 
 
Den sosiale handlingsplanen skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens hjemmeside, under 
overskriften Planer: Sosial handlingsplan 2019-2025. 
 
 
 
Planen inneholder blant annet: 
 

• Forebygging 

• Avdekking 

• Problemløsing 
o Mindre alvorlige mobbesaker 
o Alvorlige mobbesaker 

 
Planen omfatter også Sosiale mål for klassetrinn. Med 
utgangspunkt i planen jobbes det med månedlige Sosiale 
mål på hele skolen. 
 
«Klassens time» som innføres skoleåret 2017/2018, en time 
per uke i hver klasse, med kontaktlærer, skal brukes til 
gjennomføring av denne planen. 
 

http://www.linksidene.no/jaatten
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-partnerskap-mot-mobbing/id2470537/
http://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-Sosial-handlingsplan-2019-2025-12.11.201-39383653-1f36.pdf
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9.5  Når barn mobber 
 
Når barn mobber omhandles i den Sosiale handlingsplanen; Handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø. I slike saker følger Jåtten skole anbefalinger gitt av fagmiljøet ved Universitetet i 
Stavanger.  
 
Omfang av slike saker skal refereres i SMU og Samarbeidsutvalget, samt videre rapporteres 
Stavanger kommune i forbindelse med årlig HMS-rapportering. 
 
Dersom mobbing avdekkes av skolen gjennomføres prosedyrene som beskrevet i den sosiale 
handlingsplanen. 
 
Dersom barn mobber voksne, enten ansatte på Jåtten skole eller foresatte til våre elever, følges 
prosedyre i den sosiale handlingsplanen. Dersom mobbingen går ut over skolens ansatte følges 
bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Slike saker meldes også Personalavdeling, Stavanger 
kommune.  

9.6  Når voksne krenker/mobber 
 
Når det kommer mistanke om at ansatte ved skolen krenker/mobber elever/barn behandles 
dette som en 9A-5 sak. Dette innebærer skjerpet aktivitetsplikt. 
 
Opplæringsloven 9A-5:  
 

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider 
på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal 
vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga 
ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke 
om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal 
setjast i verk straks. 

 
Mistanke om at voksne krenker/mobber elever skal umiddelbart meldes rektor. 
 
Dersom mistanken rettes mot rektor, skal saken umiddelbart meldes skoleeier; skolesjefen i 
Stavanger. 
 
Skjerpet aktivitetsplikt gjelder alle delpliktene; følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette 
inn tiltak. 
 
Skjerpet aktivitetsplikt innebærer at det opprettes personalsak (se kap 9.7), uavhengig av om 
mistanken som fremmes er reell. Det understrekes videre at det er den enkelte elevs subjektive 
opplevelse som skal legges til grunn, jmf. Opplæringsloven. 
 
Skjerpet aktivitetsplikt innebærer også at skoleeier (Skolesjefen) og samarbeidsutvalgets leder 
varsles. Verneombud på skolen og ATV vil normalt også bli orientert om at det er opprettet en 
9A-5 sak. 
 
Dersom undersøkelser viser at mistanken som fremmes er reell; at en voksen ansatt har 
krenket/mobbet en elev vil dette bli videreført som en personalsak med de følger (Plikt til å sette inn 

tiltak) dette måtte medføre; muntlig advarsel, skriftlig advarsel og i ytterste fall kan slike saker 
medføre oppsigelse dersom adferden ikke opphører. Arbeidsmiljøloven følges, og 
personalsaker er unntatt offentlighet. 
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Dersom undersøkelser viser at mistanken ikke er reell lukkes personalsaken. 
 
Samme prosedyre følges dersom voksne ansatte krenker/mobber andre voksne, andre ansatte 
eller foreldre. 
 
 

9.7 Personalsak 
 
En personalsak opprettes når en ansatt har gjort noe kritikkverdig eller det er mistanke om at en 
ansatt har gjort noe kritikkverdig. Når en personalsak opprettes kreves det systematisk og 
grundig oppfølging og kartlegging med møter og skriftlig dokumentasjon. Alle parter skal ha 
mulighet til å uttale seg og ha bisittere. 
 
Dersom det i en personalsak fremkommer at en ansatt har gjort noe kritikkverdig vil 
reaksjonsform variere etter alvorlighetsgrad;  

• personalsamtale med tilrettevisning 

• muntlig advarsel 

• skriftlig advarsel.  
 
Hvis ansatte ikke endrer adferd etter skriftlig advarsel, vil ansettelsesforhold bli vurdert.  
 
I enkelte svært alvorlige saker, som for eksempel vold eller seksuelt overgrep, vil 
ansettelsesforholdet bli vurdert uten forutgående reaksjonsformer. 
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Kapittel 10 HMS 
 

10.1  Oppsummering, kapittel 10 
 

 

10.2  HMS-stab 
 
HMS-staben ved Jåtten skole består av: 
 

- Wenche Danielsen, verneombud 
- Hege Janzon, skolekonsulent 
- Ragnhild Lindø, representant for SFO 
- Arne Kristian Espedal, rektor/brannvernleder 
- Mette Nicolaisen, ATV Utdanningsforbundet 
- Anna Maria Oanes, avdelingsleder  
- Anne Grethe Øglænd, plasstillitsvalgt Fagforbundet 
 

Representant fra Stavanger Byggdrift KF (vaktmester/renholdere) innkalles ved behov. 
Stavanger byggdrift KF har egne verneombud.  
 
HMS-staben har ca. ett møte per måned. HMS-gruppen skal: 
 

- Sikre et planmessig HMS-arbeid.  
- Gjennomføre vernerunde og gjennomgå kartlegginger 
- Sette opp forslag til handlingsplan for HMS-arbeidet. 
- Forebygge og håndtere konflikter. 
- Forebygge og hindre brann og ulykker, samt utarbeide klare rutiner når brann og 

ulykker oppstår. 
- Bidra til at kravene i Opplærings- og Arbeidsmiljøloven om tilfredsstillende fysiske 

forhold ivaretas. 
- Å sørge for at ROS-analyse blir gjennomført 
- Holdes oppdatert på avviksmeldinger i «Si ifra!». 

 

10.3  HMS-mål 
 

• I tillegg til mål, se kapittel 1.2, for Internkontrollen, har skolen følgende HMS-mål for 
skoleåret: 

 
Mål: 
 

• Sikre en felles forståelse av retningslinjer og rutiner. 

• Sykefravær under kommunalt mål, 6 prosent 

• Egen HMS-uke. Elevene bør involveres. 

• Inkludering og fellesskap. 
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10.4  Handlingsplan 
 

HMS-utvalget har utarbeidet forslag til HMS-handlingsplan for skoleåret. Forslaget vil bli 
behandlet i HMS-utvalget.  
Planen vil bli gjeldende når vi er tilbake på nomalt nivå i forhold til smitteverntiltak. 
Planen vil bli justert i henhold til trafikklysmodellen (covid-19) 
 

 
 HMS mål utfordring Tiltak/handling Ansvarlig Medvirkende Frist Utført 

1 Sikre felles 

forståelse av 

retningslinjer og 

rutiner på skolen  

 

 

 

 

 

 

Gjennomgang, signering, 

revidering og informering om 

internkontrollen  

 

Gi opplæring til nye ansatte i 

Internkontroll, rutiner, 

ordensreglement og 

retningslinjer. 

 

Informere og planlegge orden 

og ryddighet, gjelder alle rom 

og fellesrom.  

 

Revidere/oppdatere/informere 

endringer i IK 

Rektor 

 

Avdelingsledere 

 

Avd.leder 

 

 

 

HMS-gruppen 

Hele personalet 

 

 

Fadderordning 

Skolestart  

 

Kontinuerlig  

 

 

 

 

 

 

2 Etablere egen HMS 

uke i skoleår 2021-

2022 

Etter påske 2022. 

Planlegge og gjennomføre HMS 

uke for elever/ansatte/ foresatte 

-førstehjelp 

-brannslukning/-øvelse 

 

Forslag til tema 

• Trivsel blant ansatte 

• Trivsel i elevgruppen 

 

HMS-uke som eget tema på 

hjemmesiden  

 

Trivselstiltak på tvers av trinn 

(elever/personal) 

Sykkelsjekk/oppgaver 

Sortere avfall – få besøk fra 

IVAR  

 

Involvere samarbeidsutvalget og 

elevråd 

 

 

Vernerunde med fokus på 

ergonomi og belysning 

Rektor 

 

Avdelingsledere 

 

HMS-gruppen 

 

Lærere 

 

  

 

 

Elever, 

personal, 

foresatte, HMS 

gruppe, Røde 

Kors, 

Brannvesen, 

IVAR 

Elevråd 

 

April 2022 

 
 

3 Forbedre HMS-

arbeid med hjelp av 

kartleggingsverktøy 

Gjennomgang og oppfølging av: 

medarbeidersamtaler, 

brukerundersøkelse, 

elevundersøkelse, 

foreldreundersøkelse, 

sykefravær, personal avvikene i 

«Si ifra!» 

 

Identifisere og forsterke 

suksessfaktorer på skolen 

 

 

Rektor  

 

 

Alle ansatte 

Alle ansatte 

 

 

 

 

 

 

Februar 2022 
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4 Inkludering og 

fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jobbe aktivt med: 

-trivselstiltak  

- fadderordning 

- sosiale arrangementer til 

ansatte 

• bursdagsfeiring, 

utlodninger, 

•  jule-og 

sommeravslutning 

skole og SFO 

 

 

Rektor 

 

Avdelingsledere 

 

Lærere 

Trivsels-komite 

 

 

Avdelinger etter 

tur (Se punkt 

8.6.3) 

 

 

 

 

Hele personalet, 

egen komite 

 

Ansattes familie 

 

 

 

 

Kontinuerlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.5  HMS-kalender 
 

HMS-utvalget har utarbeidet forslag til HMS-kalander for skoleåret. Forslaget vil bli 
behandlet i HMS-utvalget. 
Planen vil bli gjeldende når vi er tilbake på normalt nivå i forhold til smitteverntiltak. 
Planen vil bli justert i henhold til trafikklysmodellen (covid-19) 
 

Planlagt 

dato 

Forebyggende HMS arbeid Ansvarlig Bidrar  Utført 

dato 

Daglig TL-aktiviteter i store fri 

Sortering av papir/ melkekartong 

Rydde fellesområder 

TL 

Alle 

ledere/alle elevene 

 

 

Ukentlig Administrasjonsmøte – mandag kl.08.30 

Tirsdagsmøter – faglig møter kl. 13.30 

”Jåttis” –trim til elever hver onsdag kl. 08:15 

Ledermøte – onsdag kl. 08.30-10.00 

Morgenmøte- personalmøte hver torsdag kl 0800 

SFO fellestid kl. 11-12.45 

Gymsalen hver onsdag kl. 19.30 

 

Administrasjon 

Avd. ledere + lærere 

Alle elever 

Rektor og Avd.l. 

Alle ansatte 

SFO 

Gymsal ledig 

 

Elever / personal 

Personalet 

Alle 

 

Alle 

Skole/SFO 

Ansatte som tar initiativ 

 

Månedlig Revidering av internkontrollen 

Feiring av månedens bursdagsbarn (annenhver) 

Lotteri 

HMS møte 

Ryddekonkurranse – månedens gang/korridor 

Vafler på personalrommet siste fredag i måneden 

Rektor/Skolekonsulent  

Rektor/trivselskomiteen 

Kunstforeningen 

HMS-gruppen 

SMU 

Administrasjon/Helene 

HMS-gruppen/ alle ansatte 

Alle 

Alle 

HMS-gruppen 

Elever 

Alle 

 

Halvårlig Sosiale treff 

Strikkekveld 

Trivselskomite 

Strikkegjengen 

Alle 

Alle 

 

Årlig Kanonball-turnering 

Elevvernerunde 

Elevrådet 

Rektor, elevråd, SMU 

3.-7.trinn  

Januar Bearbeides HMS-rapport for 2021 

Revidering/oppdatering av IK 

Joggedag 

Rektor 

 HMS-gruppe 

Ledere 

HMS-gruppe 

 

Februar Reflekskonkurranse  Rektor 

Avdelingsledere 

 

 

Alle ansatte 

Ledere 

 

Mars Ryddedugnad 

Vernerunde 

 

Rektor  

Rektor + Vaktmester+ 

Verneombud 

Alle ansatte og elever  
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Oppfølging av medarbeidersamtaler  

April HMS-uke 

Tema: Forslag «Trivsel blant ansatte/elever» 

 

Sosialt arrangement for ansatte 

 

HMS-gruppen 

 

 

Trivselskomiteen 

 

 

 

 

Mai 

 

Risikovurdering 

Trafikk-aksjon sikker skolevei 

 

Avd. ledere + lærere 

 

Andre ansatte 

 

Juni Sommerfest personale 

 

Avslutningsfest 7.trinn 

 

Sommeravslutning siste skoledag Skole og SFO 

 

 

Avslutte «Si ifra!» saker 

Trinn etter tur  

(Se punkt 8.6.3) 

6.trinn og FAU 

 

Trivsel komite, 

administrasjonen og 

SFO. 

Hege 

Alle 

 

Elever, foreldre og lærere 

7.trinn 

Ansatte, pensjonister, 

permisjon og sykemeldte 

 

HMS-gruppen 

 

Juli SOMMERFERIE    

August Planleggingsdager, felles lunch skole/SFO 1 dag 

Mobbemanifest 

Adm. 

Ledelsen 

Alle 

Lærere og elever 

 

September Nasjonal brannøvelse / varslet brannøvelse 

Trafikk-aksjon sikker skolevei 

Joggedag 

 

Rektor 

Rektor/ avd. ledere 

 

Alle 

Elever/personal/foresatte 

Elever, pers. 

 

Oktober Tilsyn om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler   

Ferdigstille HMS handlingsplan for skole og SFO 

i samarbeid med skolemiljøutvalget 

Medborgerskap opplæring 

Ferdigstille ROS analyse elever 

Gjennomføring av medarbeidersamtaler 

Trafikk-aksjon sikker skolevei 

Miljøaktivitet  

Informere ansatte om oppdatering av HMS-

kalender og HMS-plan 

HMS-gruppen 

 

 

 

Avd.leder 

rektor 

Rektor/avd.ledere 

Elevråd  

Elever/personal 

 

HMS-gruppen 

avd.ledere/k.lærere/ped. 

Elever/personal 

HMS-gruppen 

 

Elever og personalet 

 

November Influensa-forebygging / god håndhygiene 

Ryddedugnad 

Vernerunde 

Oppfølging av medarbeidersamtaler 

Trafikk-aksjon sikker skolevei 

Reflekskonkurranse elever 

Personaltur etter vedtak i Samarbeidsutvalget 

 

Avd.ledere 

Avd.ledere 

Rektor 

Avdelingsleder SFO 

Rektor 

Rektor 

 

 

Personal, elever 

Alle 

Rektor/VO/elevrep. 

Elever/pesonal 

Elever/kontaktlærere 

Alle 

Personalet 

 

 

 

 

 

 

Desember Influensa-forebygging / god håndhygiene 

Nisse-streker 

Julegrøt 

Adventstrekning  

Omvendt adventskalender – frivillig 

Julebord for personale 

 

Juleavslutning siste skoledag 

Avd.ledere 

SFO 

Adm 

1.-7.trinn 

Avd.ledere 

Trinn etter tur (Se punkt 

8.6.3) 

Administrasjonen, 

trivselskomite, SFO 

Personal, elever,  

 

Ansatte, elever 

 

 

Ansatte 

 

Ansatte, pensjonister, 

permisjon og sykemeldte 

 

 

 

 

 

10.6  Risikoanalyse og DagROS 
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Det gjennomføres årlig minimum en risikoanalyse (ROS-analyse) ved Jåtten skole, se HMS-
kalenderen. 
 
ROS-analyse gjennomføres etter følgende «mal». Det er HMS utvalget som bestemmer tema 
og omfang av ROS-analysen. Denne kommer i tillegg til DagROS, se kap. 10.7 
 
ROS-analyse 

1. Hva kan gå galt/ hva er du redd for skal skje? 

2. Hva er årsakene til at det kan skje? 

3. Hvor farlig er det/ hva er konsekvensene? 

4. Hva kan vi gjøre med det/ tiltak? 

5. Hvem er ansvarlig?   

 
 
 

10.7  DagROS 
 
Det er utarbeidet et eget skjema for DagROS. Skjemaet oppbevares ved tiltakskortene i 
vestibylen, men er også tilgjengelig i Google; se mappen Jåtten INFO. 
 
Dette er risikoanalyser som gjennomføres før små eller store hendelser som for eksempel; turer 
ut av skolens område, arrangementer på skolen ut over ordinære aktiviteter, aktiviteter som 
omfatter bading, sykling osv. og aktiviteter på skolen som medfører mulig risiko. 
 
DagROS fylles ut av den eller de som har ansvar for aktiviteten, enten det dreier seg om få eller 
mange elever. 
 
DagROS brukes både i undervisningsdelen og i SFO. 
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10.8  Verneombud  

 
Jåtten skole har ett felles verneombud (VO). 
 
Verneombudet er: 

Wenche Danielsen  wenche.danielsen@stavanger.kommune.no 
 
 

10.9  Verneområde 
 
Jåtten skole har ett verneområde. Området omfatter skolens bygninger og skolens uteområde. 
 
Samtlige av skolens ansatte har ansvar for å rapportere avvik. 
 
Det er naturlig at den som hyppigst bruker et rom er den som har et særskilt ansvar for å melde 
avvik i dette rommet. Det samme gjelder uteområdene.  
 

10.10  Vernerunde 
 
Verneombud og rektor går vernerunder med jevne mellomrom, se HMS-kalender. 

 

10.11  Lover, forskrifter og avtaleverk 
 

1. www.arbeidstilsynet.no 

2. www.lovdata.no 

3. www.hmsetatene.no 

4. www.odin.dep.no 

 

 

  

mailto:wenche.danielsen@stavanger.kommune.no
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.hmsetatene.no/
http://www.odin.dep.no/
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Kapittel 11 TURER UTENFOR SKOLENS OMRÅDE 
 

11.1  Oppsummering, kapittel 11 
 
Dette kapitlet omfatter alle turer der undervisningen foregår utenfor skolens område, men i 
skolens regi, uavhengig av hvor langt vekke dette er fra skolen eller hvor lenge turen varer. 
 
Kapitlet omhandler også private turer utenom skoletid.  
 
Før avreise skal turer og aktiviteter utenfor skolens område risiko vurderes. For å forebygge skal 
følgende momenter vurderes og avklares: 
 

• Voksentetthet og turansvarlig 

• Reisemål skal være definert og avklart 

• Hvem deltar, voksne og barn - deltakerliste inkluderer telefonnummer til alle 
voksne/turansvarlig. 

o Medbringe utstyr (se under) 
 

11.2  Ekskursjoner, turer og reiser 
 
Jåtten skole har retningslinjer for ekskursjoner, turer og reiser. Retningslinjene er innarbeidet i 
skolens Internkontroll. 
 

• Dersom reiser foregår i skoletiden, som en del av undervisningen, og lærer er med, er dette 
skolens ansvar. Elevene er da forsikret etter lov om yrkesskader. Elevene er ikke forsikret 
ved tap eller skade på eiendeler. 

• Elevene kan, ifølge norsk lov, bli stilt til ansvar for skader forårsaket på andres eiendeler 
eller eiendom, begrenset oppad til kr. 5000,-. 

• Foregår reisen i private biler skal foreldrene ha gitt skriftlig tillatelse til dette. 

• Foregår reisen med sykkel skal elevene bruke hjelm. Syklene skal være i forskriftsmessig 
stand. 

• Det skal føres forsvarlig tilsyn med elevene. En av skolens ansatte er ansvarlig. 

• Dersom elever, av ulike grunner, ikke deltar på turer, skal de få undervisningstilbud på 
skolen.  

• Ved ulykker eller hendelser skal skolens ledelse kontaktes umiddelbart, se Tiltakskort 

• Dersom bading er aktuell aktivitet på turen, skal skriftlig tillatelse fra foreldrene innhentes før 
turen starter. Videre gjelder at lærer må ha avlagt godkjent livredningsprøve, ikke eldre enn 
et år, og at en lærer ikke kan ha ansvar for mer enn 14 elever. 

• Dersom elever skal ut av skolens område i forbindelse med tema- og prosjektarbeid uten 
følge av lærer, skal foreldrene være informert om dette og ha gitt skriftlig tillatelse. 

• Turer utenom skoletiden er foreldrenes ansvar. Dersom foreldrene ønsker å arrangere 
tur for klassen uten at lærer er med må dette foregå i perioder utenfor skoletiden. Rektor 
har ikke anledning til å gi hele klasse fri en eller flere dager for slike turer. Selv om slike 
turer arrangeres i privat regi skal rektor være orientert om at opplegget er forsvarlig i 
forhold til helse, miljø og sikkerhet og at alle elevene blir ivaretatt og at gratisprinsippet 
overholdes. 

• Dersom klasser planlegger turer i kombinasjon skoletur/privat tur, må dette tas opp i god tid 
med rektor som har ansvar for å påse at kommunale retningslinjer følges. 

 
Det vises også til Underskriftsskjema, se kap. 7.2   
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11.3   Bemanning, ansvar og tilsyn på turer 
 

Stavanger kommune, v/ Oppvekst har pr. 19.02.08 utarbeidet “Retningslinjer for turer, 
ekskursjoner og leirskoler. Her presiseres det følgende: 

 
Turer i skolens nærmiljø 
Turer i skolens nærområde omfatter turer innenfor Stavanger kommunes grenser som grupper 
gjør utenfor skolens område i løpet av en skoledag eller deler av denne. Slike turer kan være 
ekskursjoner, besøk i naturområder, til institusjoner og kinobesøk. 
 
Turer i skolens nærmiljø bemannes ut fra elevenes alder, modenhet og om det er elever som 
trenger spesiell hjelp eller tilsyn. Elevene skal alltid være under tilsyn av en voksen person. 
 
 

Turer utenfor skolens nærområde 
Dette er turer som i hovedsak går utenfor Stavanger kommunegrense. I tilfeller hvor det kan 
være tvil, eks.” Vitensenteret” i Sandnes, er det skolens ledelse som må vurdere om dette må 
betraktes som nærområde eller ikke. Rektor må i sin vurdering blant annet ta med i 
betraktningen hvordan transporten av elevene skjer. 
 
Ved turer utenfor skolens nærområde bør det alltid være minst 2 voksne pr. 15 elever på 
småtrinnet, 1 voksen pr. 15 elever på mellom- og ungdomstrinnet. Dog skal det ikke være 
mindre enn to voksne på turen. Bemanningen må også vurderes ut fra elevens alder, modenhet, 
faremomenter på turen og om det er elever som trenger spesiell hjelp eller tilsyn. Elevene skal 
alltid være under tilsyn av en voksen person. 
 

Utstyr 
Skolen må sørge for at det på turer medbringes mobiltelefon med dekning i aktuelle turområde. 
Mobilnummeret må være kjent for skolens ledelse. 
 
Førstehjelpsutstyr skal medbringes.  
 
Ved turer utenfor skolens nærområde og der det er naturlig, medbringes kart/kompass/GPS.  
 
Det forutsettes at voksne som deltar på turen, er kjent med bruken av førstehjelpsutstyr og 
orienteringsutstyr. 
 
Hvis turene krever at elevene har spesielt utstyr, for eksempel ski eller skøyter, er det skolens 
ansvar å organisere dette slik at elevene ikke får utgifter.  
 

11.4  Jåtten –yachten, retningslinjer 
 
Varslingsplan: 

Hovedredningssentralen i Sør-Norge 51 51 70 00 
Redningsselskapet    02016 
RS Ryfylke     916 79 627 
Ambulanse     113 
Politi      112      
Brannvesenet     110 
Avdelingsleder SFO    994 74 362 
Rektor      958 92 123 
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Rektor / avdelingsleder SFO iverksetter skolens kriseberedskapsplan. Se internkontroll. 
 
Ved nødvarsel, oppgi følgende informasjon: 

• Hvem er du? 

• Hvor er du? 

• Hvor mange er ombord i båten? 

• Oppgi båttype og registreringsnummer:” Livbåt” NR LBG 040 (Lima Bravo Golf 040) 

• Hvilken hjelp trenger du? 
 
Ved nødstilfelle husk: 
Kapteinen tar ansvar 
Husk å prate tydelig 
 

 
 
 
Huskeliste for båtturer med Jåtten Yachten: 

✓ Kapteinen har ansvaret for å ha med mobiltelefon (oppladet) 
✓ Kapteinen har ansvaret for å ta med klasseliste med nummer til elevenes foresatte 
✓ Kapteinen har ansvar for at førstehjelpsutstyr er medbrakt 
✓ Kapteinen har ansvaret for å ta med kart 
✓ Kapteinen har ansvaret for brannslokkingsutstyr og redningsline 
✓ Alle som er om bord skal ha redningsvest på i båten 
✓ Turleder legger igjen navneliste over barna/personalet som er på tur hos avdelingsleder 

SFO 
✓ NB! Oppgi avreisetidspunkt, reisemål og tid for retur – samt mobilnummer dere kan nås 

på 
 
Før avreise: 

✓ Det skal være forsvarlig bemanning på tur 
✓ Sjekk værmeldingen (Yr / Storm) 
✓ Kapteinen tar værforbehold, vær nøye med tidsramme og valg av turmål 
✓ Pass på at alle har redningsvest som passer og er i forskriftsmessig stand 
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✓ Barn/personalet må ha klær etter vær og godt fottøy 
✓ Ta med” Jåtten SFO” flagget 
✓ Turleder har ansvar for å avklare forventninger til god Sjøvett før avreise 

➢ Alle skal sitte på anvist plass under overfarten 
➢ Hender og hode skal være på innsiden av båtripa 
➢ Man skal ikke blåse unødvendig i nød fløyta 
➢ Alle MÅ adlyde kapteinens instruksjoner 
➢ Dersom noen skal bytte plass må bare en reise seg av gangen 

 
NB! Kapteinen har ansvaret for å kontrollere drivstoffmengde, samt ta med reservedunk som 
skal være full ved avreise. 
 
Ved retur: 

✓ Barna blir sittende i båten til kapteinen gir klarsignal for ilandstigning 
✓ Kapteinen er ansvarlig for at båten fortøyes ordentlig 
✓ Kapteinen har ansvaret for at båten ryddes og vaskes, søppel fjernes og at alt utstyr 

legges tilbake på riktig sted 
✓ Kapteinen har ansvaret for å varsle avdelingsleder SFO dersom det er mangler ved 

båten  
 
Retningslinjer for bruk av Jåtten Yachten 

✓ Det er tillat med max 30 personer i båten (27 barn og 3 mannskap) 
✓ Det skal være 2 mannskap på båttur med grupper opp til 15 og 3 mannskap med 

grupper opp til 27. 
✓ Kapteinen SKAL ha bestått båtførerprøve og ha kjennskap til båten 
✓ Minimum en av mannskapet skal ha livredningssertifikat 
✓ Båten lånes ikke ut til private.  
✓ All bruk av båten koordineres gjennom avdelingsleder SFO 
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Kapittel 12 Andre rutiner/prosedyrer 
 

12.1   Oppsummering av kapittel 12 
Dette kapitlet er et «oppsamlingskapittel». Rutiner og prosedyrer som naturlig ikke har 
fått plass i andre kapitler havner i dette kapitlet. 
 

12.2  Tyveri 
Verdisaker bør ikke tas med til skolen. Verdisakene bør eventuelt låses ned. Det understrekes 
at verdisaker tas med på skolen på eget ansvar. 

Penger/kontanter skal ikke oppbevares på skolen 

Dersom en ansatt blir frastjålet verdisaker, bør vedkommende politianmelde forholdet.  

Elevene/foreldrene skal informeres dersom tyveri av verdigjenstander har funnet sted og om 
forholdet er politianmeldt. 

Nøkler 

De ansatte skal bære skolenøklene på seg så lenge de er på skolen. Nøkler skal ikke lånes ut til 
elever. 

Arbeidsrom 

Siste person som går ut av et arbeidsrom/kontor, låser døren. Arbeidsrom for lærere skal være 
låst.  

12.3  Innbruddsalarm 
Alle bygningene har innbruddsalarm og overvåkes av Stanley Security. Innbruddsalarmen går 
direkte Securitas. 

Alarmen er avslått i periodene: 

Mandag – fredag 06:00  - 22:00  
Lørdag – søndag 08:00 – 20:00 

 
Ansatte som skal inn i 
bygningene må forvisse 
seg om at de går inn i 
bygningene i periodene 
alarmen er av og forlate 
bygningene før alarmen 
slås på. Går ansatte inn i 
bygningen, eller er inne i 
bygningene, mens alarmen 
er på vil alarmen utløses 

automatisk. 

Dersom alarmen går: 

  

Ring STANLEY Security tlf. 05010 
Oppgi identitet, forklar situasjonen og oppgi kodeord. 

Vaktseksapet vil da avstille alarmen.  

Unntatt 

offentlighet 
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Eventuelt må alarmen avstilles med egen kode. 

 

Ansatte har fått oppgitt kodeord og tallkode. Disse kodene skal ikke oppgis til andre og/eller 
skrives ned slik at de kan kobles til Jåtten skole. 

Dersom ansatte utløser alarmen i den perioden alarmen er på og ikke følger prosedyren og 
alarmen medfører fakturering for utrykking, kan den ansatte bli pålagt å betale fakturert 
utrykking. 

Ved tekniske problemer eller spørsmål kontaktes vaktskapet på telefon 05010, eller 
vaktmester/vakttelefon, se kap. 2.8. 

 

 

12.4  Kildesortering og søppelhåndtering 
 
Søppel skal håndteres som nevnt i sjekklisten for orden og renhold, kap. 2.2. Sjekklisten sier 
noe om hvem som har ansvar for orden og renhold i klasserom, kildesortering og tømming. Det 
er særlig viktig at kompost tømmes hyppig/daglig. 
 
Avfall sorteres: 

• papir/melkekartonger 

• organisk avfall/kompost 

• glass 

• restavfall 
 
Nedgravde containere for restavfall, papir og organisk avfall er plassert i rundkjøring i Ordfører 
Askelandsgate. 
 
Ansatte/elever tømmer selv papir og organisk avfall, samt restavfall ved behov. Renholderne tar 
hånd om restavfall ved normalt daglig bruk. 
 
Glass og el. avfall skal ikke i restavfall og kildesorteres. Glass kastes i egen beholder på 
Mat&helse-rommet. El. avfall sendes godkjent mottak med jevne mellomrom. El. avfall 
oppbevares på lager i kjeller inntil send før /metall ved melkeskapene i hovedinngangen.  
 
For å unngå lukt og skadedyr ber vi elevene ta med skitten emballasje fra egne 
matpakker/bokser med hjem.   
 

12.5  Innkjøp 
 
Alt innkjøp av utstyr og materiell til bruk ved skolen skal normalt gjøres via Stavanger kommune 
innkjøpshåndbok og i kommunens E-handel. Det er skolens ledelse som står for innkjøp, først og 
fremst ved avdelingsleder SFO, avdelingsledere og skolekonsulent. 
 
Etter avtale kan også innkjøp gjøres via rekvisisjon. Personer som delegeres myndighet til å 
gjøre innkjøp via rekvisisjon må ha med seg signert rekvisisjon. 
 
Unntaksvis kan innkjøp gjøres kontant. Godkjent kvittering må da medbringes og utleggsskjema 
må fylles ut. Utleggsskjema finnes i LØP på kommunens Intraweb. Se punkt 8.29  
Utlegg vil så bli refundert til den ansattes lønnskonto etterskuddsvis. 
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12.6  Penger og klassekasser 
 
Ansatte har medansvar for å påse at reglene om gratisskole følges på skolen. Ingen ansatte kan 
ta betalt for undervisning eller deler av denne, innbefattet aktiviteter som er en del av 
skolehverdagen. 
 
Ansatte skal heller ikke ha ansvar for innsamling av midler til aktiviteter i klasseregi. Dette 
gjelder også klassekasser. Slike kasser er fullt og helt foreldrenes ansvar. 
 
Klassekasser skal heller ikke registreres i banken som en del av Jåtten skole, med skolens 
organisasjonsnummer som referanse. 
 
Skolen, eller klasser kan, være med på innsamlingsaksjoner. Dersom skolen som helhet deltar i 
innsamlingsaksjoner skal dette være tatt opp som sak i Samarbeidsutvalget. Dersom klasser 
deltar i innsamlingsaksjoner, skal dette være drøftet med foreldrene/klassekontaktene og 
skolens ledelse skal være orientert. 
 
Penger/kontanter skal ikke oppbevares på skolen. 

 

12.7  Gratisskoleprinsippet 
 
Gratisprinsippet er regulert i Opplæringsloven § 2-15. 
 

§ 2-15.Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 

Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller 

foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til 

undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein 

del av grunnskoleopplæringa. 

 
 
Utdanningsdirektoratet har gitt ut følgende orientering om gratisprinsippet i skolen, klikk HER 
 
GRATISPRINSIPPET – PRESISERINGER JANUAR 2015 
 
Stavanger kommune har på bakgrunn av tidligere tilsyn og avklaringer med Fylkesmannen i 
Rogaland, gitt følgende presiseringer per januar 2015:  
 

1. Det kan gis ulike former for gaver til skolene. Gavene er reelt frivillige, og foreldrene skal ikke 

utsettes for press.  Ved Stortingets behandling av Opplæringslova, heter det i innstillingen fra 

flertallet: ” Likevel må slike bidrag til klassekasser og ulike former for gaver være reelt frivillige og 

anonymiserte…………..Flertallet mener at et viktig grunnprinsipp vedrørende gaver er at de skal 

være frivillige og anonyme, komme hele klassen eller skolen til gode, og ikke innebære motytelser 

av noe slag……..Flertallet mener at bruk av klassekasse må være elev- og foreldrestyrt, og ikke 

brukes til å betale for materiell, utstyr eller aktiviteter som er en del av grunnskoleopplæringen.”  

 
2. Turer arrangert utenom skoletiden der foreldrene har hele ansvaret uten medvirkning fra skolen 

og dens ansatte, er fortsatt tillatt. Det betyr at foreldre fritt kan ta initiativ til og gjennomføre turer 

og arrangementer for eksempel i helger eller ferie- og fridager.  

Foreldre må også fritt kunne arrangere aktiviteter på ettermiddags- eller kveldstid så lenge disse 
er helt og holdent foreldrestyrte og under foreldrenes eget ansvar. Det bør likevel vises skjønn 
hvis aktivitetene innebærer ulike former for betaling som kan ekskludere noen. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#§2-15
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gratisprinsippet/
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3. Det kan fortsatt forventes at foreldre har ansvar for anskaffelse av fritidsutstyr og personlige 

effekter til bruk i skolehverdagen. (For eksempel sko og treningstøy til kroppsøving, sykkelhjelmer 

etc.) Det bør vises skjønn og søkes fleksible løsninger når det gjelder større utstyr som sykler, ski 

og lignende, men foreldre kan ikke kreve at skolen tar ansvar for dette.  

 
4. Skolene kan ikke gi elevgrupper kollektiv permisjon fra skoletiden for å delta på turer og aktiviteter 

foreldre arrangerer.  Hvis noen av skolens ansatte deltar på en tur arrangert i elevenes 

ferier/fridager, gjelder leirskoleavtalen mht. avlønning, selv om skolen ikke står ansvarlig for turen. 

 

5. Det presiseres at kommunens forsikringsordninger ikke gjelder i fritiden selv om foreldre har 

invitert til” klasse-” eller” skoletur.”  

 

6. Når skolen står som ansvarlig, er det ikke anledning til å differensiere i forhold til at noen elever 

betaler for ekstra aktiviteter, mens andre gis alternativt tilbud. Dette kan for eksempel gjelde ved 

skiturer og lignende.  

 

7. Skolene kan heller ikke kreve inn penger til teaterbesøk, museumsbesøk m.m. Foreldre kan 

samle inn penger som gave til slike arrangementer, men da etter slike prinsipper som er nevnt 

tidligere i dette skrivet. 

 
 

12.8  Reklame og reklamemateriell  
 
Samarbeidsutvalget har, i møte 01.10.2012, fattet følgende vedtak om utsendelse av post, 
materiell, oppheng av plakater og reklame på hjemmesiden, Sak 51/12: 

 
Vedtak 

1. Reklamemateriell eller ranselpost med et kommersielt preg sendes ikke med elevene hjem i 

ranselpost. 

2. Informasjon fra eksterne kilder (organisasjoner, lag med mer) kan sendes med hjem hvis 

informasjonen er  

a. Aktuell for aldersgruppen 

b. Lokal  

c. Adekvat for skolens formålsparagraf og læreplanen 

3. Rektor avgjør hva som kan sendes med hjem som ranselpost og hvem som får anledning til å 

henge opp plakater ved skolen. Rektor er ansvarlig redaktør for skolens hjemmeside. 

 
 

 

12.9  Sprøyter og sprøytespisser  

 
Det kan hende at elever finner/oppdager sprøyter og sprøytespisser i skolegården og på turer 
arrangert av skolen. 
 
Elevene bør jevnlig informeres om at sprøyter og sprøytespisser kan være farlige. De minste 
elevene bør få denne informasjonen flere ganger per år. 
 
Ved funn av sprøyter eller sprøytespisser skal voksne kontaktes. Kun voksne skal ta seg av den 
videre behandlingen av sprøyter/sprøytespisser. 
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Voksne bør bruke hansker ved den videre behandlingen av sprøyter/sprøytespisser. 
Engangshansker kan fås utlevert på kontoret. Der er en egen beholder for brukte 
sprøyter/sprøytespisser på helsesykepleiers kontor, gul boks merket sprøytespisser. 
 
Dersom elever blir stukket, eller det er mistanke om at elever er stukket, iverksettes førstehjelp 
etter pkt. 3 i skriv fra smittevernoverlegen i Stavanger (se under). Videre må foresatte kontaktes. 
Foresatte må bli gjort oppmerksom på at eleven bør oppsøke lege for vurdering, og at dette bør 
skje så fort som mulig og innen 48 timer etter stikkskaden. Se for øvrig skriv fra 
smittevernoverlegen i Stavanger kommune. 
 
Skadeskjema, skjema 3.4, Internt meldeskjema fylles ut. 
 
Smittevernoverlegen i Stavanger kommune har utarbeidet et skriv for å sikre personer som blir 
stukket, eller på annen måte har risiko for overføring av smittet blod, optimal behandling og 
oppfølging, se under. 
 
 
 1. Formålet;  

Sikre at personer som har stukket seg på uren sprøytespiss eller på annen måte har risiko for overføring av smittet blod får optimal 

behandling og oppfølging. 

 

2. Ansvarsforhold;  

Arbeidsgiver er ansvarlig for at disse rutiner er kjent og følges. 

Den som stikker seg er ansvarlig for å kontakte lege (fastlegen på hverdager, ellers legevakten) hurtigst mulig. 

 

3. Beskrivelse;  

En uren sprøytespiss kan overføre smitte med hepatitt B og C, samt HIV. For å avgjøre smitterisikoen må det tas hensyn til risikoen 

for at spissen har vært brukt av en smitteførende person. (Sprøytespiss funnet på unormal plass betraktes som smittefarlig. Spisser 

brukt av ikke narkomane, for eksempel diabetikere regnes ikke som smittefarlige. Personer som i sin barndom har bodd utenfor Vest 

Europa har større risiko for å bære hepatitt B smitte. Smitterisikoen i den norske befolkningen generelt er svært lav). 

Uansett hvordan smittefaren vurderes skal det alltid tas 0-prøver på den som har stukket seg. 

Hvis det er mulig å få blodprøver fra den personen som har brukt spissen først, kan man få en rask avklaring på om det er 

smittefare. 

 

Førstehjelp 

Ved stikkskade/kutt/bitt med spontan blødning: Tilstreb fortsatt blødning 

Vask skadestedet med såpe og vann i minst 10 minutter. 

Desinfiser med ett av følgende desinfeksjonsmidler: 

-Klorhexidin spritoppløsning 5 mg/ml 

-Klorhexidin vandig løsning 1 mg/ml 

-Jodsprit 2 % 

-Jodofor, vandig løsning 0,2 mg/ml eller 

-Desinfeksjonssprit 70 % 

 

-Ved blodsprut i øyne, munn, nese skylles med vann i minst 10 minutter 

 

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes tjenestevei til bedriftshelsetjenesten der skaden er gjort på ansatt eller det sendes 

skademelding til overordnet på virksomheten. 

 

Videre tiltak: 

Ta kontakt med fastlegen din (eller legevakten utenfor kontortid) for vurdering av om det trenges injeksjon av antistoff og/eller 

vaksinasjon. Dette må skje så snart som mulig og innen 48 timer etter stikkskaden. Dersom det er kjent at kildepersonen har HIV må 

ev. forebyggende behandling startes innen 4 (-12) timer (legen må konferere med medisinsk bakvakt). 

- Det skal alltid tas 0-prøver ved alle henvendelser om stikkskader med uren sprøytespiss. 

- Det er ikke alle som trenger antistoff (anti-HBs). Dette avgjør legen (ev etter konferanse med smittevernlegen eller 

smittevernvakta (22042348, kun for leger)).  

- Stavanger legevakt har et lite lager av medikamenter for posteksposisjonell hep B profylakse. (De skal ikke kjøpes på apotek, 

men må bestilles fra Folkehelseinstituttet på blå resept.) 

- Medisinen kan lånes på legevakten mot avlevering av resept og utfylt skjema (se nedenfor) i.h.t legevaktens prosedyrer.   
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- Alle skal følges opp av fastlegen i 6 måneder. 

 

4. Avvikshåndtering;  

Avvik fra og feil ved prosedyren meldes til smittevernoverlegen. Se avvikshåndteringsprosedyren kap.1.2.5 

 

5. Kontroll/revisjonsansvar;  

Revideres av smittevernoverlegen 15.10.2007 

 

6. Referanser;  

Relevante lover og forskrifter 

Smittevernloven- veileder: Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. Statens Helsetilsyn IK-2552, 1.opplag 

Smittevern 5, smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 2002-2003. 

 

7. Distribusjon;  

Alt helsepersonell, skoler, sosialkontorer og rehabiliteringsseksjonen.   

 

12.10  Strømstans 
 
Strømstans meldes administrasjonen og vaktmester umiddelbart. Dersom strømstans skyldes 
brudd på sikring ordnes dette av administrasjonen/vaktmester. 
 
Dersom det er grunn til å tro at strømstans skyldes feil på eget anlegg ivaretar 
vaktmester/Stavanger byggdrift det videre arbeidet. 
 
Dersom strømstans skyldes feil utenfor eget anlegg meldes stans til Lyse.  
 
Skolen vurderer fortløpende om planlagt aktivitet kan gjennomføres.  
 
Dersom strømmen ikke er kommet tilbake etter endt arbeidstid må administrasjonen påse at 
skolen ikke forlates uten spesielle tiltak. Kokeplater på kjøkken må kontrolleres, det samme 
gjelder elektrisk utstyr av ulik slag (datamaskiner, fjernsyn, osv.) som må skrus av. Panelovner 
bør også sjekkes. Dersom det er mulig, bør skolen ha tilsyn til strømmen er kommet tilbake 
igjen. 

 

12.11   Vannstans og oversvømmelse 
 
Dersom vannet forsvinner meldes dette til administrasjonen snarest. Administrasjonen melder 
vannstans til: 
 

Vannverket    51 50 71 86     Vakttelefon  51 50 88 60 
Stavanger Brannvesen 51 50 22 00  Nødtelefon 110  

 
Stavanger kommune har beredskapsplaner ved vannstans. Beredskapsplanene tilsier at dersom 
hovedledning over 30 cm diameter er satt ut av drift til-kjøres drikkevann til det aktuelle området 
innen 4 timer fra vannverket får melding. Dersom bruddet skjer i mindre ledninger, gjelder ikke 
slik beredskap. 
 
Skolen vurderer fortløpende om planlagt aktivitet kan gjennomføres. 
 
Ved vannstans skal alle kraner stå i lukket stilling. Vannet bør renne en tid etter at vannet er 
kommet tilbake. 
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Dersom vannet ikke er kommet tilbake etter endt arbeidstids må administrasjonen påse at 
skolen ikke forlates uten spesielle tiltak. Vannkraner og avløp må kontrolleres. Dersom det er 
mulig, bør skolen ha tilsyn til vannet er kommet tilbake igjen. 
 
Lekkasjer og oversvømmelser meldes umiddelbart til administrasjonen og vaktmester. Ved 
oversvømmelser meldes dette også til brannvesenet. 
 
Stavanger Brannvesen  51 50 22 00  Nødtelefon  110  

 

12.12   Oppbevaring av kjemikalier 
 
Det skal normalt ikke oppbevares kjemikalier og/eller giftstoffer på/ved skolen. 
 
Hånddesinfeksjonssprit, og vaskemidler til bruk i klasserom under Koronapandemien er i bruk 
ved skolen.  
Sikkerhetsdatablad for slike produkter er oppbevart i perm over arkivskap på kontor til 
skolekonsulentene. 
Hånddesinfeksjonssprit, små flasker og pumpeflasker , lagres også på skolekonsulentenes 
kontor. 

  

12.13  Spesialavfall 
 
 
Spesialavfall skal håndteres etter kommunale regler. Vaktmester oppbevarer eventuelt 
spesialavfall og sørger for at dette blir tatt hånd om av kommunalt mottak. 

 

12.14  Mat og matsikkerhet på Jåtten SFO 
 
Det er utarbeidet en egen IK-mat for matordning og matsikkerhet på Jåtten SFO.  Denne er 
oppslått i laminert versjon på kjøkkenet og ligger i SFO sin mappe i Jåtten INFO. 
 
Personalet i SFO må sette seg inn i retningslinjene. 
 
Det er også utarbeidet liste over mat-intoleranse og allergier hos elevene. Denne er også 
oppslått på kjøkkenet. 
 
 

12.15  Uteområdet, renhold, brøyting, strøing og soping 
 
Ansatte, i samarbeid med elevene, deltar i rydding av uteområdet og områdene rundt skolen. 
Dette gjøres enten som faste ordninger eller som aksjoner, eller som en kombinasjon av dette. 
Jåtten skole har inngått avtale med Natur og Idretts-service om brøyting og strøing av 
skolegården ved behov. 
 
Det er også inngått avtale om soping av skolegården. Dette gjøres to ganger per år. 
 
Disse tjenestene betaler skolen for. 
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Selv om det er inngått slike avtaler må det vises forståelse for at maskinene ikke kommer til over 
alt. Enkelte deler av skolegården vil ikke bli brøytet, strødd eller sopt. Dette må skolen selv 
ordne. 
 
Det kan bli aktuelt å fysisk stenge av deler av skolegården eller områdene rundt når det er 
ekstraordinært glatt vinterstid. Dette for å forebygge farlige situasjoner/skader. Avsperring gjøres 
i samarbeid med ledelsen og sperrebånd finnes på kontoret. 

 

12.16  Svømming, Hetlandshallen 
 
Skolens svømmeundervisning gjennomføres i Hetlandshallen. 
 
Svømmeundervisning skal forestås av instruktør med godkjent livredningsprøve, ikke eldre enn 
12 måneder. 
 
Bemanningen i bassenget skal være en instruktør per maksimalt 15 elever. 
 
Hetlandshallen har egne rutiner knyttet til bruk av svømmeanlegget. Jåtten skole forholder seg 
til rutiner og retningslinjer i hallen.  
 

12.17 Smittevern 
 

 
Det vises til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, § 17: 
 

§ 17.Smittevern 
Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer 
blir så liten som praktisk mulig 

 
Opplæring og gjennomføring av grundig håndvask, særlig i forbindelse med spising og 
toalettbesøk, er et forebyggende tiltak som gjennomføres på Jåtten skole. Både i skolen og i 
SFO gjennomføres håndvask systematisk i forbindelse med skolemat og andre måltider. 
 
Skolen har engangshansker og desinfeksjonsmiddel tilgjengelig for ansatte. Dette nyttes når det 
er mistanke om smitte. 
 
Renhold, avfallshåndtering og matsikkerhet anses også som en del av skolens tiltak mot smitte, 
se kap, 2.4, 2.5, 2.6, 12.4 og 12.14. 
 
Spesiell sagspon/hamsterspon oppbevares på kontoret. Dette nyttes som strø over oppkast. 
Sagsponen har smittebegrensende effekt og letter rengjøring. 
 
Elever som er syke holdes hjemme fra skolen. Dette kravet innskjerpes dersom det er grunn til å 
tro at sykdommen er smittsom. 
 
Elever som viser tegn til sykdom på skolen hentes på skolen av foresatte, eller sendes hjem 
etter avtale med foresatte. Som hovedregel gjelder 48-timersregelen; elever skal være 
symptomfrie i 48 timer før de sendes på skolen. 
 
Ved mistanke om epidemiske sykdommer konsulteres helsesykepleier. I tillegg varsles: 
 

• Helsesjefen/smitteveroverlegen  i Stavanger 

• Foreldrene med informasjon på skolens hjemmesider. 
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Som en del av skolens vedlikeholdsplan, se også kap 2.8, gjennomfører Stavanger byggdrift 
jevnlige forebyggende tiltak på skolens dusjanlegg for å hindre oppblomstring av legionella. I 
tillegg tas det jevnlige prøver i disse anleggene for å avdekke eventuell bakterie-oppblomstring. 
Ved funn stenges anleggene og saneringstiltak gjennomføres. 
 
Se også kap. 12.18 Lus. 
 

12.17.1 Pandemi - korona 
 
I forbindelse med korona-utbruddet våren 2020 har Jåtten skole fulgt de nasjonale Veilederne 
og retningslinjer gitt av helsemyndighetene i Stavanger. 
 

Nasjonal veileder: Veileder om smittevern for skoletrinn 1–7 (udir.no) 
 
Skolen har i denne sammenheng utarbeidet Smittevernplan for henholdsvis grønt, gult og rødt 
nivå. 
 
Smittevernplanen/e for Jåtten skole ligger i Jåtten INFO tilgengelig for alle ansatte, og på 
skolens hjemmeside. Smittevernplanen blir revidert fortløpende. 
 

Smittevernplan, grønt nivå, gjeldene fra 01.08.2021: Smittevernplan Grønt nivå, Jåtten skole - 

Google Dokumenter 
 

12.18  Lus 
 

Fra tid til annen oppdages hodelus hos elever. De siste årene har dette problemet økt. 
Når ansatte på Jåtten skole får melding om at hodelus er oppdaget gis denne meldingen til 
rektor. Informasjon om at hodelus er oppdaget legges ut på klassen hjemmeside. 
 
Generell informasjon om hodelus er lagt ut på skolen hjemmeside under menyen Skole-hjem 
informasjon: 
 

Skolehelsetjenesten har gitt råd og veiledning om hodelus. Også Folkehelseinstituttet gir 
oppdaterte faglige råd om påvising og behandling av lus. Les mer HER 
 
Jåtten skole sender ut informasjon på hjemmesiden til klasser eller hele trinn når vi får 
melding om hodelus. 
 
I tillegg har Jåtten skole deltatt i årlige nasjonale kampanjer mot hodelus. Da ber vi alle 
foreldrene sjekke barna en spesiell helg. 
 
Hodelus er ikke farlig, men ubehagelig. Hodelus kan bekjempes, 
men da kreves felles innsats. Dette er foreldrenes ansvar. 
Skolehelsetjenesten informerer om hodelus, men behandler eller 
sjekker ikke barna lenger. 
 
Det er viktig at alle sjekker egne barn ved jevne mellomrom. Den beste måten å sjekke 
på er med en fintannet kam.  Legg et hvitt håndkle over skuldrene og gre systematisk i 
fuktig hår. Se for øvrig råd fra Folkehelseinstituttet. 
 
Videre er det viktig å igangsette behandling med lusemiddel, men det skal kun gjøres når 
lus er påvist. 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
https://docs.google.com/document/d/1zdrcmLH1Nzrq1_h6e_ailM6ie7w8j3osl9sYGiF7870/edit
https://docs.google.com/document/d/1zdrcmLH1Nzrq1_h6e_ailM6ie7w8j3osl9sYGiF7870/edit
https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/fakta-om-hodelus/
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12.19  Endring i lærersituasjonen og bortfall av undervisning 
 
I den grad det er mulig og planlagt skal skolen gi informasjon om endringer i læresituasjonen når 
dette oppstår. Dette gjelder endringer som berører ordinær undervisning og 
spesialundervisning. 
 
Dersom endringene ikke er planlagt, som oftest på grunn av fravær/sykemelding, gis foresatt 
informasjon dersom dette dreier seg om kontaktlærere og lærere som underviser enkeltelever 
dersom varigheten overstiger to uker. Dersom det er mulig, skal skolen gi informasjon om 
forventet varigheten av fraværer og hvordan skolen løser situasjonen. 
 
I den grad skolen vurderer det nødvendig gis tilsvarende informasjon dersom fraværet gjelder 
timelærere/støttelærere eller pedagogiske medarbeidere. 
 
Når det gjelder ordinær undervisning gis slik informasjon på skolens hjemmesider og/eller på 
klassens ukeplan. Endringer som gjelder spesialundervisning gis foresatte per mail eller telefon. 
 
Dersom undervisning faller bort på grunn av fravær, og bortfallet fører til at elever ikke får den 
undervisningen de skal ha i henhold til Fag- og timefordelingen og/eller enkeltvedtak, skal 
skolen utarbeide en plan for hvordan slik undervisning skal tas igjen innenfor rammen av 
skoleåret.  
 
Det understrekes at timer til ordinær undervisning og spesialundervisning er årstimer og kan 
periodiseres gjennom skoleåret. Det gis normalt ikke melding om slik periodisering når denne er 
en del av organiseringen av årstimene. 
 
Bortfall av undervisning som følge av felles aktiviteter i skolens/klassens regi regnes ikke som 
bortfall av undervisning. 
 
 

12.20  Annen bruk av Jåtten skole 
 

Skolen brukes ikke bare til skole og SFO. Jåtten skole låner/leier ut skolens lokaler til 
flere andre organisasjoner og lag. I tillegg låner Stavanger kommune ut 
gymnastikksalen til organisasjoner og lag i ukedagene fra mandag – fredag. 
 
I tillegg til Jåtten skole og Jåtten skole, SFO bruker følgende organisasjoner og lag 
skolen på ettermiddags- og kveldstid: 
 

• Jåtten skolekorps 

• Jåtten sjakklubb 

• Jåtten TeknoLab 

• Stavanger kulturskole 

• Kinesisk skole i Norge 

• Forskerfabrikken 

• Stavanger kommune leier ut gymsalen til foreninger og lag. 
 

Det blir hvert år slått opp en plan for utlån/utleie utover skolens eget behov. Listene 
henger på oppslagstavlen utenfor personalrommet i A-bygget. 
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Når klasser som bruker klasserom i C-bygget skal bruke klasserommet til 
utviklingssamtaler og/eller klasseforeldremøter vil dette ofte komme i konflikt med annen 
bruk, f.eks. Kulturskolen.  
 
For å redusere slike konflikter anmodes det om at 
utviklingssamtaler/klasseforeldremøter legges når rommet ikke er i bruk. Dersom dette 
ikke er mulig må de faste brukerne få beskjed i godt til, minimum 14 dager før. Oppslag 
slås opp på døren minimum 14 dager. 
 
Det er ikke Jåtten skole som styrer utlån av gym. salen på ettermiddags- og kveldstid. 
Det er det Stavanger kommune som gjør. Skolen kan reservere gym. salen til eget bruk, 
men da må dette gjøres i god tid, minimum tre uker før.  
 
Det er rektor som gir Stavanger kommune eller brukerne beskjed om slik reservasjon.  
 
 

12.21  Utlån/booking av rom 
 

Jåtten skole låner ut klasserom og andre rom på skolen til klassearrangementer. I tillegg 
kan personalet låne rom på skolen ved å booke rom i Outlook-kalenderen.  
 
Før rom bookes må det sjekkes opp om andre bruker rommet fast, se kap. 12.20 og om 
andre har booket aktuelle rom. Faste brukere går foran slik utlån. 
 
Dersom foreldre ønsker å låne rom på skolen forutsetter det at arrangementet er åpent 
for hele klassen, eventuelt alle jentene/guttene i enn klasse, 
 
Skolen kan ta betalt for lån av rom på skolen, men dette gjøres normalt ikke dersom det 
er foreldrearrangert klassearrangement eller eget personale som låner rom på skolen. 
 
Dersom rom bookes privat overtar låner alt ansvar for renhold, ryddig, brann og alarm. 
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Kapittel 13 SIGNATURLISTE  2021-2022 
 
Alle ansatte ved Jåtten skole skal signere denne listen ved begynnelsen av hvert skoleår, innen 
1. september 2021, eller i forbindelse med nyansettelse.  Underskriften innebærer at 
Internkontroll er gjennomlest og at en er kjent med håndbokas innhold. 

Underskrift Dato  Underskrift Dato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


