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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540   

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

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

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall:  

 

Sak 31/19 Innkalling og saksliste og valg av leder 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 29.08.2019. 
På grunn av endringer i representasjon for foreldre (FAU) velges ny leder; Sigbjørn 
Jårvik. 
Iben Krohn Pettersen, 6A er av Elevrådet valgt til nye Elevrepresentant for perioden 
2019-2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
Sigbjørn Jårvik er ny leder av Driftsstyret. 

Sak 32/19 Referat 
Referat fra møtet 13.05.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 14.05.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 11.03.2019 godkjennes. 

Sak 33/19 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Har hatt sitt første møte og konstituert seg. Elevrådet har valgt ny representant til 
Driftsstyret, Iben Krohn Pettersen, 6A, og nye representanter til SMU  
 
FAU 
Har hatt sitt første møte og konstituert seg. Ny leder, Hans G. Frøystad, og ny kasserer, 
Ingunn Furre Haaland, er valgt. 

mailto:jatten.skole@stavanger.kommune.no
http://www.minskolene.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.08.2019
http://www.minskole.no/jaatten
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FAU drøftet også Trafikksikkerhetsplan for Stavanger. Sakene tas opp under Sak 35/19. 
 
Personalet 
Lærerne er godt i gang med nytt skoleår. Ny skolegård er kjørkommen og blir mye 
benyttet. Skolegården er delt mellom trinn på friminutt og i undervisningstimer. Fungerer 
godt. 
Skolen bruker mye tid på månedens Sosiale mål; Mobbemanifest. Elevtavlen er tema i 
klassene. 
SFO melder om en svært god oppstart, særlig for 1. trinn. Arbeidet med besøksdager og 
informasjon til foreldrene om våren, er viktig og har god effekt. 
SFO avsluttet Vennskapsukene med Ville Vesten Vennskapsfest tirsdag 12. september. 
SFO er plukket ut til å delta i nasjonalt prosjekt; Matjungelen 
SFO har fått tildelt tid i svømmebassenget på Auglend skole Tilbudet vil bli gitt til 3. trinn 
på tirsdager. 
SFO vil ha et fuglekasseprosjekt i samarbeid med Norsk Ornitologisk forening. 
Den siste fast ansatte i SFO har nå tatt fagprøve i Barne- og Ungdomsarbeider faget. Alle 
ansatte har nå fagbrev eller høyere utdanning. 
Per dato har SFO 10 lærlinger. Lærlingene veiledes av SFO-ansatte, men jobber både i 
skolen og i SFO. 
SFO vil bli nevnt i kommende Stortingsmelding om SFO og temaet blir 
kompetansebygging. 
 
 
Rektor 
Driftsstyret legges ned 
I Sak 07/19 fattet Kommunalstyret for Oppvekst i Stavanger vedtak om å legge ned 
driftsstyreordningen i Stavanger. Driftsstyreordningen avvikles og erstattes med 
samarbeidsutvalg (SU). 
 

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

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

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

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

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

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

Det var elevinnslag med dans og sang under markeringen av årets mobbemanifest. 
Mellom åpningen av skolegården og åpne klasserom ble det servert kaffe, saft og boller. 
Park og vei, bekostet bollene. 
Skolen har fått mange, og svært gode, tilbakemeldinger på arrangementet. 
Aktiv skole – SEFAL 
Det vises til tidligere orienteringssak om Aktiv skole og om støtte fra FAU til utstyr til bruk 
til fysisk aktiv læring. En oppfølging av det arbeidet som ble gjort på skolen våren 2019 er 
at 12 lærere nå deltar i kompetansegivende videreutdanning (15 sp) i fysisk aktiv læring; 
SEFAL. Det er Universitetet på Vestlandet ved Campus Sogndal som organiserer 
studietilbudet som er praksisrettet. 
Foreldremøter høsten 2019 
Foreldremøter i alle klasser ble gjennomført i uke 35. Foreldremøtene begynner med 
felles foreldremøter i gymnastikksalen for deretter å gå over til klasseforeldremøter på 
klasserommene. For 1.-4. trinn blir det i tillegg et foreldremøte i SFO i etterkant av 
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klasseforeldremøtene. Alle foreldremøtene begynner kl. 18:00; mandag 26.08.19 5.-7. 
trinn, tirsdag 27.08.19 1.-2. trinn og torsdag 29.08.19 3.-4. trinn. 
Utskifting av lysarmaturer 
Stavanger eiendom vil i løpet av skoleåret skifte ut lysarmatur i klasserom på Jåtten  
skole, gjelder ikke P-bygg. Det vil bli installert dimbare LED-armaturer som gir godt 
arbeidslys. Armaturene er kjøpt inn og står lagret i container i skolegården. Det er noe 
usikkert når installasjonsarbeidet blir utført. 
Utskifting av Smart Board 
Alle Smartboardene i klasserom vil bli skiftet ut med interaktive touchskjermer, 86 
tommer. Det er ventet at utskiftingen tar til i september/oktober. ATEA har fått avtale med 
Stavanger kommune om leveranse og montering. Utskiftingen finansieres av en politisk 
ekstrabevilgning og finansieres ikke over skolens budsjett. Jåtten skole er en av de 
skolene som har fått tildelt skjermer inneværende kalenderår.  
Edlandsgården 
I forbindelse med privat regulering av Edlandsgården og behandling av denne saken 
i Kommunalstyret for Byutvikling ble Jåtten skole gjort kant med at det i 
saksdokumentet sto at det var god skolekapasitet. 
Rektor skrev et notat til kommunalstyret den 28.08.2019:  

Vedr. behandling av Sak 91/19 Kommunalstyret for byutvikling 

Det vises til Sak 91/19 - Plan 2686 - Detaljregulering for Edlandsgården - Boganesgeilen 5 
og 7. Hinna bydel 
I saksframlegget heter det blant annet: 

Barnehage- og skolekapasitet  
Planforslaget har en beskjeden innvirkning på belastning av omkringliggende 
skoler og barnehager. I henhold til dagens framskrivinger er det god kapasitet 
frem til 2030. 

Jåtten skole reagerer på denne opplysningen i saksframlegget. 
Den aktuelle utbyggingen ligger i skolekretsen til Jåtten skole. 
Jåtten skole har inneværende skoleår 625 elever, 27 klasser. 
For å få plass til alle klassene har skolen: 

• et midlertidig modulbygg med 7 klasserom, oppført i 2012 og godkjent for 8 
– 10 års skoledrift. 

• tatt i bruk et av skolens spesialrom for Kunst og Håndverk, tekstilrommet. 
Jåtten skole består i dag av til sammen 7 bygg, flere delvis sammenbygd. Flere av 
byggene er av eldre dato og tilfredsstiller ikke dagens krav til skolebygg. Skolen har 
mangel på grupperom, spesialrom, møterom, fellesarenaer. Bygningsansvarlig i Stavanger 
eiendom kan si mer om skolens bygningsmessige standard. 
I forbindelse med at konkrete planer for utbygging av Jåtten skole ble stanset høsten 2017 
ble det i bystyret vedtatt at det skulle utarbeides en mulighetsstudie for utbygging av Jåtten 
skole innen utgangen av 2018. En slik mulighetsstudie er ikke utarbeidet. 
I skolekretsen til Jåtten skole foreligger det utbyggingsplaner for flere større 
boligutbygginger, først og fremst Jåttå Nord og Jåttåvågen. Det er usikkert når eventuell 
utbygging igangsettes, men samlet sett utgjør planene en vesentlig økning av boligmassen 
i skolekretsen. 
Samtidig foreligger det planer om at Vaulen skole flyttes, noe som vil resultere i 
grensejusteringer av skolekretsen mellom Vaulen og Jåtten skole. Blir Vaulen skole flyttet 
vil dette innebære økt elevtall på Jåtten skole. 
Jåtten skole ligger nær kollektivaksene nord-sør. 
På dette grunnlag mener Jåtten skole at nevnte opplysninger i saksframlegget til 
detaljregulering av Plan 2686 er upresise. Dette til tross for at framskivingstallene for 
bydelen viser at det er god kapasitet. 
Det presiseres at Jåtten skole ikke uttaler seg om Plan 2686 – Detaljregulering av 
Edelandsgården generelt, kun om opplysninger gitt i saksframlegget.  
Med vennlig hilsen, ,Arne Kristian Espedal, rektor  

Kommunalstyret for Byutvikling fattet 29.08.2019, Sak 91/19 følgende vedtak: 
Privat forslag til detaljregulering for Edlandsgården – Boganesgeilen 5 og 7, plan 
2686, med plankart datert Aros 25.04.2019, sist revidert Aros 29.07.2019, og 
reguleringsbestemmelser datert Aros 25.04.2019, sist revidert By- og 
samfunnsplanlegging 01.08.2019, vedtas.  
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.  
Saken legges frem for bystyret for endelig vedtak.  
Kommunalstyret for byutvikling ber om at skolesituasjonen vurderes på nytt før 
behandling av planen i bystyret. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
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Sak 34/19 Økonomirapport 
Økonomirapport per 31. juli viser et merforbruk på kr. 564 818,-, tilsvarende 102,23 
prosent av periodisert budsjett. Tallmessig er den økonomiske situasjonen noe bedre 
ved utgangen av juli enn sist driftsstyret ble orientert, i møte 13.05.2019, sak 24/19. 
Rektor står fast på at skolens økoonomi er anstrengt og krevende og varsler at slutt 
resultatet vil innebære et merforbruk. Utfordringen er å holde merforbruket under 103 
prosent ved årsskiftet. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per utgangen av juli 2019 tas til orientering. Driftsstyret er fortsatt 
bekymret for den økonomiske situasjonen. 

Sak 35/18 Trafikksikkerhetsplan 
Det vises til saksframlegg. Stavanger kommune  varsler om planoppstart 
trafikksikkerhetsplan for Nye Stavanger 2020-2023. FAU er bedt om å komme med 
innspill. 
FAU peker på følgende forhold: 

• Støv og støy, særlig Diagonalen 

• Skille mellom syklende og gående 

• Fotgjengerfelt i Austtunveien 
 
I tillegg peker FAU på manglende belysning v/anleggsområdet, midlertidig gang-
/sykkelsti ved Hinnahuset. Denne saken tar rektor opp med byggeledelsen. 
 
Vedtak: 
Rektor spiller inn de sakene som fremkom i møtet og som innspill fra FAU innen 
tidsfristen 15. september. 

Sak 36/19 Opplæringsloven kapittel 9A 
Saken omhandler omfang av 9A saker skoleåret 2018/2019, inkludert klager og 
informasjon om fylkesmannen tilsyn med 9A i Stavanger kommune. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 37/19 Flytting av møte 
Rektor ber om at neste møte flyttes. 
 
Vedtak: 
Neste møtet i Driftsstyret flyttes til tirsdag 12. november. 

Sak 38/19 Eventuelt 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
--------- 
 

 
Videre møteplan for Driftsstyret, Jåtten skole 
 

• tirsdag  12.11.2019 (flyttet fra 11.11.2019) 

• mandag  13.01.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 

• mandag  09.03.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 

• mandag 11.05.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 
 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 
 


