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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 01/20 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  Vedlegg: 

 

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

www.minskole.no/jaatten den 03.01.2020.  

 

Videre planlagt møteplan; mandag 09.03.2020 og mandag 11.05.2020. 

 

 

 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 02/20 

SAK Retningslinjer for Samarbeidsutvalg i Stavanger 
kommune 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Retningslinjer for Samarbeidsutvalg ved skolene i 

Stavanger, vedtatt av Utvalg for oppvekst og utdanning 

20.11.2019, sak 06/19 tas til orienteringen.  

Vedlegg: 

 

 

Utvalg for oppvekst og utdanning vedtok 20.11.2019 nye retningslinjer for Samarbeidsutvalg ved skolene i 

Stavanger. 

 

 

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVALG VED 

SKOLENE I STAVANGER  
Vedtatt av utvalg for oppvekst og utdanning 20.11.2019 
  

Kapittel 1 Formelle strukturer  
 
1-1  Virkeområde og lovgrunnlag  

Disse retningslinjene gjelder for samarbeidsutvalgene ved skolene, opprettet ved 
fellesnemndas vedtak av 16.09.2019. Samarbeidsutvalgene er opprettet med hjemmel i 
opplæringslovens § 11-1. 
  

1-2  Samarbeidsutvalgenes plassering  

file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/4.%202017-2018%20Skoleåret/Driftsstyret/171113/www.minskole.no/jaatten
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Det skal være samarbeidsutvalg ved alle ordinære skoler i Stavanger. Samarbeidsutvalget har 
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  
 

1-3  Samarbeidsutvalgenes sammensetning  
Samarbeidsutvalget har følgende medlemmer  
- To representanter for undervisningspersonalet  

- En representant for andre ansatte  

- To representanter for foreldrerådet  

- To representanter for elevene  

- To representanter for kommunen, der rektor er den ene.  
 

Samarbeidsutvalg for oppvekstsenter skal i tillegg ha representer fra ansatte og foresatte i 
barnehagen i henhold til opplæringsloven §11-1.  
På skoler som har STOLT-avdeling møter ansattes representant og foreldrerepresentant med 
tale- og forslagsrett. 
 

1-4  Oppnevning av medlemmer. Medlemmenes rett og plikt til å fratre.  
1. Samarbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes slik:  

- Representantene for undervisningspersonalet og representanten for andre tilsatte velges 
av og blant de ansatte i sin gruppe.  

- Foreldrerepresentantene velges av foreldrerådet. Én av disse skal være leder i FAU.  
- Elevenes representanter velges av elevrådet.  
- Kommunens representant velges av utvalg for Oppvekst og utdanning.  

2. Valget av kommunens representant gjelder for den kommunale valgperioden. For øvrig 
velges medlemmene for to år av gangen. Ved opprettelse av samarbeidsutvalgene velges 
halvparten av medlemmene for et år, slik at man får rullerende utskifting.  

3. Det enkelte medlem har rett til å fratre vervet etter eget ønske. Dersom en 
elevrepresentant eller en ansattrepresentant slutter ved skolen eller en foreldrerepresentant 
ikke lenger har barn ved skolen, fratrer disse.  
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4. Kommunens representant og/eller foreldrerepresentantene kan ikke samtidig være tilsatt 
ved skolen. Kommunens representant kan heller ikke være forelder ved skolen.  

 

1-5  Opprykk og nyutnevning  
Har et utvalgsmedlem forfall til et møte, innkalles personlig varamedlem. Dersom et medlem 
trer endelig ut av samarbeidsutvalget, rykker personlig varamedlem opp som fast medlem, 
og gruppen medlemmet kommer fra, velger nytt varamedlem.  

 
1-6  Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon.  

Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende 
møte i samarbeidsutvalget årlig i løpet av januar. Foreldrerepresentantene velges til leder og 
nestleder. Rektors er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for samarbeidsutvalget.  

 
Kapittel 2 Saksbehandlingsregler  
 
2-1  Bestemmelsenes anvendelsesområde  

Disse bestemmelsene får anvendelse for all møtevirksomhet i samarbeidsutvalgene.  
 

2-2  Møter og møtebok  
Det føres møtebok etter felles mal for alle utvalgene. Møteboka skal minimum inneholde:  
- Opplysninger om tid og sted for møtet  
- Hvem som møtte og hvem som var fraværende  
- Hvilke saker som ble behandlet  
- Vedtak/ synspunkt i orienteringssaker  
 
Møteboka godkjennes i neste møte. Møteboka lagres i kommunens elektroniske arkivsystem. 
Samarbeidsutvalgene sørger for kunngjøring av møteinnkalling, saker til behandling og av 
sine anbefalinger og vedtak på skolens hjemmesider.  

 
2-3  Åpne eller lukkede møter  

Rektor avgjør om saker skal behandles for lukkede dører hvor hensynet til personvern tilsier 
dette. Dersom samarbeidsutvalget behandler en sak for lukkede dører, skal elevene fratre.  
 

2-4  Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse.  
Møter i samarbeidsutvalget skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av 
samarbeidsutvalget selv og ellers når leder av SU finner det påkrevd eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det. Det skal utarbeides en halvårlig møteplan. Møtehyppighet er 6-8 
møter pr. år.  
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Samarbeidsutvalgets leder setter, sammen med rektor, opp en saksliste for det enkelte møte. 
Innkalling til møtet skal sendes medlemmene med minst én ukes varsel og skal inneholde en 
oversikt over sakene som skal behandles.  
Møtene ledes av styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder 
ved flertallsvalg.  
 

Kapittel 3 Arbeidsområder og oppgaver  
 
3-1  Skolens arbeidsoppgaver  

Skolenes arbeidsoppgaver er knyttet opp mot Lov om grunnskolen og den videregående 
opplæringa (opplæringsloven) med forskrifter og Læreplanverk for opplæringen 
(Kunnskapsløftet).  
Dessuten har skolene ansvar i forbindelse med miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
årlige budsjettvedtak, personalreglement for Stavanger kommune og andre pålegg eller 
vedtak gitt av overordnet myndighet.  

 

3-2  Samarbeidsutvalgets oppgaver  
- Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.  
- Samarbeidsutvalget skal behandle og godkjenne saker som gjelder lokalt 

ordensreglement og planer for utvikling av godt skolemiljø.  
- Samarbeidsutvalget skal drøfte og anbefale kvalitetsplaner, skoleresultater og tiltak.  
- Samarbeidsutvalget skal orienteres om skolens økonomi og ressursbruk.  
- Samarbeidsutvalget skal bli orientert om elevtallsutvikling, personalsituasjonen, arbeidet 

i FAU/elevråd/ansatte.  
- Samarbeidsutvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker.  
- Samarbeidsutvalget kan avgi innstilling eller fremsette forslag til kommunedirektøren i 

saker som skal avgjøres av overordnet organ.  
 

3-3  Rektors oppgaver  
- Rektors oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale retningslinjer.  
- Rektor har ansvar for den daglige pedagogiske, økonomisk-administrative, 

personalmessige og elevmessige driften av skolen.  
- Rektor har myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og elevområdet.  
- Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til skolens personale. 

Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette.  
- Rektor har det daglige ansvaret for skolens pedagogiske virksomhet. Dette innebefatter 

planlegging av undervisningen, herunder læreplanarbeid, gjennomføring av undervisning 
og vurdering, herunder skolebasert undervisning.  

- Rektor forholder seg direkte til kommunedirektøren i konkrete elev- og personalsaker. 
Dette omfatter også rektors eget personalforhold.  

 



 

 

6/17 

 
- Rektor er ansvarlig for samarbeidsutvalgets sekretariatsfunksjon. Dette innebærer bl.a at 

rektor skal se til at samarbeidsutvalgets medlemmer får tilgang til den informasjon som 
er nødvendig for å ivareta vervet.  

 

Ikrafttreden – varighet  
Dette reglementet trer i kraft fra 01.01.2020 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 03/20 

SAK Konstituering av samarbeidsutvalg, Jåtten skole 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Samarbeidsutvalg, Jåtten skole, konstitueres slik 

nedenfor stående tabell viser. 

Sigbjørn Jårvik velges til samarbeidsutvalgets leder, 

med Norun Kaada som nestleder. 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Driftsstyrets vedtak 12.11.2019, Sak 43/19 

Skolens nåværende driftsstyre møter etter vedtatt møteplan til konstituerende møte 13. januar 

2020. 

 

Det vises videre til Utvalg for oppvekst og utdanning, Stavanger kommune, Sak 07/19, Valg av 

representanter til skolenes samarbeidsutvalg. Det fremkommer at Bertha Veggeberg (FrP) er oppnevnt som 

politisk representant til Samarbeidsutvalget ved Jåtten skole, med Mats Danielsen som personlig vara. 

Oppnevningen gjelder for perioden 2020-2024. 

 

Til slutt vises det til RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVALG VED SKOLENE I STAVANGER, se 

Sak 02/20, kap 1-3 Samarbeidsutvalgets sammensetning. 

- To representanter for undervisningspersonalet  

- En representant for andre ansatte  

- To representanter for foreldrerådet  

- To representanter for elevene  

- To representanter for kommunen, der rektor er den ene. 

 

På dette grunnlag foreslås det at SU har følgende sammensetning. Videre foreslåes det at leder og 

nestleder fra Driftsstyret fortsetter i nevnte verv. 

 

Det er noe uklarhet knyttet til valgperioden for en av foreldrerepresentantene og en av de representantene 

for undervisningspersonalet. FAU og undervisningspersonalet bes avklare dette. 

 

Samarbeidsutvalgets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Norun Kaada  Hans Gunnar 
Frøystad  

2019-2020 

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik Espen Johnsen  2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen Marit K. Brurok 2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 2019-2020 

Politisk oppnevnt 
representant 

Bertha Veggeberg (Frp) Mats Danielsen 
(Frp) 

2020-2024 
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Elevrepresentant Ludvig Hogstad 
Johannesen, 7A 

 2018-2020 

Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 6A  2019-2021 

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

 

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

 

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

Møterom 1, Jåtten skole. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 04/20 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 12.11.2019 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 12.11.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  onsdag 13.11.2019 
 
Det foreslås av Samarbeidsutvalget formelt godkjenner referatet. 
 

Møte-referat 
 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

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

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

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540  13.11.2019 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: Tirsdag 12. november 2019, kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, vara  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall: Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 

 

Sak 39/19 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten den 28.10.2019. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 40/19 Referat 
Referat fra møtet 09.09.2019 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 10.09.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Referat fra møtet 09.09.2019 godkjennes. 

Sak 4119 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kunstkonkurranse 
Elevrådet arrangerer kunstkonkurranse. Årets tema er: Gjenbruk. Eleven lager 
kunstverkene hjemme og det er satt opp klare kriterier for materialbruk. Kunstverkene 
leveres inn onsdag 13. november og står utstilt i vestibylen i et par uker. Juryen består av 
elever fra elevrådet og kåring foretas i uke 49. 
Kanonballturnering 
Elevrådet planlegger å gjennomføre kanonballturnering på nyåret. 
 
 
FAU 
Regnskap 2019 
FAU har gjort opp status for regnskap 2019. Regnskapet viser overskudd og det er bevilget 
penger til innkjøp av hjertestarter til skolen og grøtfest for elevene onsdag 18. desember. 
FAU signaliserer at de kan gi ytterligere støtte. En hovedgrunn til det gode resultater er at 
mobbemanifest ble sponset av Hinna park og at Viking har hatt et godt år 
(parkeringsdugnad) 
FAU Feed 
FAU sender ut en FAU Feed – kort informasjon til foreldrene om hva FAU er opptatt av – 
etter hvert møte. Feeden legges på hjemmesiden og sendes ut til foreldrene via FAU 
representantene. 
Foreldretavla 
FAU ønsker å rette oppmerksomheten mot Foreldretavla og vil samarbeide med skolen om 
en kampanje i perioden fra nyttår til vinterferien. FAU tenker at denne kampanjen bør 
følges opp på vårens foreldremøter. 
 
Personalet 
Økonomi 
Det vises til den økonomiske situasjonen på skolen. I forbindelse med juleaktiviteter spares 
det på alle områder. Kreativitet, gjenbruk og naturmaterialer vil bli brukt i forbindelse med 
juleverksted. 
Økonomien slår også inn med redusert vikariering med fravær. Det går ut over 
undervisning og spesialundervisning. Det vises også til siste orienteringssak fra rektor, se 
under.  
 
Rektor 
Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 
Det vises til Sak 35/19. I henhold til vedtak sendte rektor innspill innen tidsfristen 
15.09.2019. Skolens innspill er gjengitt i sin helhet som vedlegg, se Vedlegg i innkallingen. 
Registrering av elever som begynner på skolen høsten 2020 
Fredag 25. oktober sendte skolen ut registrering til elever som skal begynne på skolen 
høsten 2020, født 2014. Det ble sendt til sammen 118 brev. Utsendingen er koordinert med 
andre barneskoler i bydelen og Vaulen. 
Skolen henter navn/adresser fra Folkeregisteret. 
Erfaringsmessig er det en plass mellom 10 og 20 prosent som faller ut, enten på grunn av 
flytting eller velger andre ikke kommunale skolert. 
Public Oppvekst 
Skolen gikk i oktober over til digital saksbehandling og arkivsystem. Det innebærer en stor 
omlegging av rutiner på skolen og for foreldre. Brev fra skolen vil i prinsippet heretter 
komme som elektronisk post. Informasjon er gitt på skolens hjemmeside.  
Omleggingen gjelder alle skoler og barnehager i Nye Stavanger, ressurssenter og PPT. 
Systemet, som organiseres av byarkivet i Stavanger, heter Public Oppvekst. 
Det er en omfattende omlegging og personalet må nødvendigvis bruke noe tid for å bli kjent 
med systemet og rutinene. I denne forbindelse oppfordrer Stavanger kommune alle foreldre 
til å opprette digital postkasse. De som ikke har slik postkasse vil motta brev, men 
postgangen vil ta mye lenger tid. 
Yolo 
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Skolen gikk i oktober ut med en klar anbefaling om å slette appen Yolo, tilknyttet Snapchat. 
Appen tillater anonyme meldinger. I anbefalingene vises til Barnevakten.no som også 
oppfordrer alle foreldre og skoler til å følge med og slette appen. Grunnen er mulighet for 
mobbing, anonymt. Appen er beregnet for 17+ år. 
Skolen har konkret erfaring av at aktuell app er brukt til mobbing. 
Elevundersøkelsen 
I løpet av oktober/november 2019 vil Elevundersøkelsen bli gjennomført på 5.-7. trinn. 
Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn, men skolen gjennomfører undersøkelsen 
også på 5. til 7. trinn. Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres digitalt. 
Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn vil bli gjennomført i november, med endelig 
svarfrist i desember. Undersøkelsen er frivillig å svare på. Undersøkelsen er obligatorisk 
nasjonal og gjennomføres digitalt. Foreldrene får tilsendt passord.  
Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
Per dato har 42 prosent av de inviterte svart. Fristen for å svare er 2. desember. 
Dansk delegasjon 
Tirsdag 29.oktober hadde skolen besøk av en dansk delegasjon som ville lære mer om 
skolens samarbeid rundt praksisplasser knyttet til Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. 
Delegasjonen ble tatt imot av SFO. 
Uke mot vold 
Stavanger kommune arrangerer i uke 48 uke mot vold. Kampanjen retter seg mot vold i 
nære relasjoner. Skoler er oppfordret til å markere uken i november, blant annet med 
opplesing av et brev; Hei alle barn, fra komiker Rune Andersen. Det oppfordres videre at 
helsesykepleier eller andre enn kontaktlærer leser brevet og deltar i klassen når brevet 
leses opp. 
Jåtten skole vil markere denne uken med å lese opp brevet på 5. til 7. trinn. 
Helsesykepleier leser. På 1.-til 4. trinn utsettes opplesingen til den uken som er planlagt 
med eget bydelsprosjekt om vold og seksuelle overgrep. Hinne bydel har tatt initiativ til 
samkjøring mellom de to prosjektene. 
Personvernopplysninger 
Delvis som følge av at konsulentfirmaet PVC har utarbeidet en rapport om 
“Etterlevelse av personvernregelverket i Stavanger kommune, Oppvekst og 
utdanning” og delvis som følge av brudd på personvern i Bergen og Arendal, er det 
svært stort fokus på personvern for tiden. Dette har konkret ført til at tilgang til 
klassemiljø-undersøkelsen Spekter, alle typer apper som skoler og barnehager har 
brukt til kommunikasjon med foreldre, er midlertidig stanset eller sperret.  
Jåtten skole har brukt Spekter, men ikke apper til kommunikasjon med foreldre. 
Skolen har gode erfaringer med Spekter som en av flere måter å kartlegge 
klassemiljøet på, og håper derfor hensyn til personvern blir ryddet av veien slik at 
verktøyet kan tas i bruk igjen. 
Ut over det har rektor, i hele personalet, minnet om personvernreglene, bruk a 
kommunikasjonsverktøy/sosial medier, taushetsplikt og opplysningsplikt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU starter refleksvest-konkurransene 11. november. Første 
periode går fram til jul. Andre periode går fra nyttår til vinterferien. FAU stiller som 
vanlig med premie til beste klasse på henholdsvis 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. 
Gjennomføringen av konkurransen gjøres på samme måte som 2018/2019. 
Det kan være en ide, under forutsetning av at ordningen med sommertid/normaltid, 
fortsetter, å starte konkurransen noe tidligere i oktober og ta en pause når klokken 
stilles til normaltid siste søndag i oktober. 
Jåtten SFO 
Jåtten SFO omtales i Stortingsmelding nr. 6, som ble lagt fram av regjeringen fredag 
8. november. På side 109 i Stortingsmeldingen omtales satsingen på kompetanse og 
faglig oppdatering i Jåtten SFO. Stortingsmeldingen ligger her:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/st
m201920200006000dddpdfs.pdf 
Situasjonen på skolen 
Driftsstyret ble orientert om utfordringer og konsekvenser med utagerende elever. 
Saken refereres ikke. 
 
Vedtak: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
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Sakene tas til orientering. 

Sak 42/19 Økonomirapport 
Gjeldende økonomirapport, utgangen av september, viser et merforbruk på noe over 
1,5 millioner kroner, tilsvarende 104,49 prosent av periodisert budsjett. 
Per dato er tallene svært like per utgangen av oktober, tilsvarende 104,13 prosent.  
SFO ligger per utgangen av oktober marginalt under 103 prosent, mens skoledelen, 
der det gjenstår noen refusjoner, ligger på 104,32 prosent av periodisert budsjett. 
Det vises til tidligere bekymring vedrørende budsjetter, særlig til driftsstyrets varsling i 
mai 2019. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport tas til orientering 

Sak 43/18 Etablering av samarbeidsutvalg (SU) 
Det vises til informasjon i sakspapirene. Vedtekter for SU blir vedtatt politisk senere i 
november.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Skolens nåværende driftsstyre møter etter vedtatt møteplan 
til konstituerende møte 13. januar 2020. 

Sak 44/19 Sosial Handlingsplan 2019-2025 
Det er utarbeid forslag til revidering av gjeldende Sosial handlingsplan. Forslaget er 
også utvidet med tanke på gyldighetsperiode og samsvarer med perioden for 
Kvalitetsplanene for stavangerskolene. 
Den vesentligste endringen gjelder tydeliggjøring av aktivitetspliktene i 
Opplæringslovens kapittel 9A, Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og 
presiseringer av 9A-5. En hovedårsak til behovet for revidering er fylkesmannens 
tilsynsrapport etter tilsyn med 9A i Stavanger kommune. 
Driftsstyret er opptatt av at planen må kommuniseres ut til elevene og foreldrene. 
 
Vedtak: 
Foreslått endring av Sosial handlingsplan for Jåtten skole vedta og gjøres gjeldende 
for perioden 2019-2025. Planen omfatter også Handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø, jf. Opplæringslovens kapittel 9A. 

Sak 45/19 Nasjonale prøver høsten 2019 
Resultatene fra Nasjonale prøver er kommet og lagt ut i Skoleporten.no. Skolen har 
mer detaljerte resultater og jobber med å analysere disse. Den enkelte elev får 
tilbakemelding på eget resultat. Resultatene vil bli drøftet på aktuelt trinn og i samlet 
personale. Det gjelder også resultatene fra 8. trinn, avgiverskole. 
På femte trinn oppnår skolen 50, 49, 49 skalapoeng i henholdsvis engelsk, lesing og 
regning. Dette er et noe svake resultat enn tidligere år. Landsgjennomsnittet i alle 
disipliner er 50. 
Fritaksprosenten, etter vedtak, er 5,1 prosent. Gjennomføringsprosenter er 1200. 
På 8. trinn (avgiverskole) er resultatene henholdsvis: 52 (engelsk), 51 (regning) og 51 
(lesing). 
 
Vedtak: 

Orientering om gjennomføring og resultatene fra Nasjonale prøver høsten 2019 
tas til orientering. 

Sak 46/19 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak: 
-------- 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. Orienteringssaker 

SAK 05/20 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Ny belysning 
Hele skolen har fått ny belysning i løpet av høsten 2019. Nye demp-bare LED-armaturer erstatter tidligere 
belysning. Energisparing, bedre luftkvalitet og bedre lys. Utskiftingen er finansiert av Stavanger Eiendom. 
Nye skjermer 
I november/desember fikk alle klasserom nye interaktive skjermer. Skjermene erstatter tidligere Smart-
board. Skjermene er 86 tommer, koblet til nettet via Chrome-boks og interaktive. Utskifting er finansiert av 
øremerka politisk ekstrabevilgning. Jåtten skole er en av de første skolene i Stavanger som får disse 
skjermene. 
Advent- og juletiden 
Det var variert program på skolen i adventtstiden; Aftenbladets tegnekonkurranse, årets adventssamlinger, 
adventsgudstjeneste i Hinna kirke/alternativt opplegg på skolen, juleverksted, julefrokoster, grøtfest – i år 
sponset av FAU, avslutningssamlinger, pepperkakelandsby, pynting av klasserom/fellesarealer, barnas 
julebord og personalavslutninger. Årets julesang var; Nå tennes tusen julelys. Det ble sendt ut, digitalt, et 
julekort fra skolen med elevtegninger. 
Reflekskonkurransen 
Reflekskonkurransen, høsten 2019, ble avsluttet siste skoledag før jul. Det var svært jevnt og det ble til slutt 
klasse 1D og 6C som vant. FAU stiller med premier, kinobilletter til hele klassen. 
Ny runde starer mandag 6. januar og går fram til vinterferien. 
 
 
 
 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 06/20 

SAK Foreløpig regnskap for 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Orientering om foreløpig regnskap for 2019 tas til 

orientering 

Vedlegg: 

 

 
 
Regnskap for 2019 er ikke ferdig. 
 
Rektor vil i møtet orientere om foreløpig regnskap for 2019 per møtetidspunkt. 
 
Det vises for øvrig til økonomirapportering til driftsstyret i alle møtet i 2019. Regnskapet er ventet å bli i 
tråd med orienteringene driftsstyret har fått  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 07/20 

SAK Budsjett 2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken utsettes Vedlegg: 

 

 
Skolen har per dags dato ikke fått budsjettet for 2020.01.02 
 
Saken utsettes og tas opp i neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 08/20 

SAK Foreldreundersøkelsen 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn 

tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 

 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2019. Foreldre til elever på 3. og 6. 

trinn var invitert til å delta. 

 

Svarprosenten endte på 79% 

 

Resultatene foreligger per dato ikke da Utdanningsdirektoratet lukker basen 04.01.2020. 

 

Rektor vil legge fram resultatene i møtet. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 09/20 

SAK Elevundersøkelsen 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra elevundersøkelsen 5., 6. og 7. trinn 

tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2019 ble gjennomført på 5. til 7. trinn i oktober og november.  

 

Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn og resultatene fra denne er lagt ut på 

skoleporten.no. Jåtten skole gjennomfører i tillegg samme undersøkelse også på 5. og 6. 

trinn. 

 

Svarprosenten endte på 100%. 

 

Samlet resultat for Jåtten skole fremkommer av tabell under. Tabellen viser i første kolonne 

fra fjorårets resultat fra Jåtten skole, årets resultater for hele stavanger, årets resultater fra 

Jåtten skole, årets resultater, trinnvis for 5., 6. og 7. trinn. 
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Snitt 
Jåtten skole 

(18-19) 

Stavanger 

kommune 

(19-20) 

Jåtten skole 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 5. trinn 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 6. trinn 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 7. trinn 

(19-20) 

1. Motivasjon og 

mestring 
      

1.1 Motivasjon 4,06 3,74 4,08 4,00 4,11 4,10 

1.2 Innsats 4,45 4,16 4,49 4,47 4,53 4,47 

1.3 Mestring 4,10 4,03 4,13 4,09 4,08 4,21 

1.4 Faglig utfordring 4,14 4,23 4,27 4,37 4,25 4,22 

2. Arbeidsmiljø       

2.1 Trivsel 4,45 4,29 4,49 4,38 4,49 4,56 

2.2 Trygt miljø 4,49 4,21 4,47 4,61 4,51 4,32 

2.5 Mobbing blant 

elever 
4,85 4,75 4,77 4,50 4,89 4,85 

2.6 Digital mobbing 4,88 4,87 4,91 4,89 4,92 4,92 

2.7 Mobbing fra 

voksne 
4,98 4,91 4,98 5,00 4,98 4,97 

3. Klasseledelse       

3.1 Støtte fra lærerne 4,66 4,36 4,67 4,79 4,66 4,58 

3.2 Arbeidsro 3,57 3,68 3,79 3,86 3,89 3,64 

3.3 Elevdemokrati og 

medvirkning 
4,14 3,77 4,14 4,36 4,04 4,07 

3.4 Felles regler 4,57 4,36 4,61 4,77 4,66 4,45 

3.5 Læringskultur 4,18 4,07 4,31 4,33 4,40 4,21 

4. Vurdering       

4.1 Vurdering for 

læring 
4,23 3,94 4,40 4,63 4,36 4,29 

4.2 Egenvurdering 3,94 3,39 4,12 4,41 4,05 3,98 

4.3 Vurdering for 

læring (Skoleporten) 
4,12 3,73 4,30 4,55 4,24 4,17 

5. Veiledning og 

rådgivning 
      

5.1 

Skolehelsetjenesten 
4,42 4,01 4,59 4,79 4,61 4,42 

6. Støtte hjemmefra       

6.1 Støtte hjemmefra 4,60 4,35 4,73 4,69 4,73 4,76 

T14 - Digitale 

ferdigheter 
- 4,39 4,61 4,63 4,58 4,62 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 10/20 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes i god tid og senest innen fredag 10.01.2020. 
 
Dersom det blir meldt eventueltsaker vil rektor sende ut informasjon om dette før møtet. 
 
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 


