
  

 

 

Møte-innkalling 
 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

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

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

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  25,02.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Google Meet  

Møtedato/ -tid: mandag 08.06.2020 kl. 14:00.  Utsatt møtedato 

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam, representant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Johannesen, 6A, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

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

 

NB: Møtet blir gjennomført som fjernmøte i Google Meet:  

https://meet.google.com/wiw-popz-hxz 
 

 

Sak nr.:  Side 

Sak 21/20 Innkalling og saksliste   

Sak 22/20 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 09.03.2020. 

 

Sak 23/20 Orienteringssaker  

Sak 24/20 Økonomirapportering  

Sak 25/20 Korona 
Orientering om hvordan Jåtten skole har håndtert den aktuelle korona-
situasjonen. 

 

Sak 26/20 Møteplan skoleåret 2020/2021  

Sak 27/20 Eventuelt  

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 
 

https://meet.google.com/wiw-popz-hxz
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 21/20 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  Vedlegg: 

 

 

Etter vedtatt møteplan skulle Samarbeidsutvalget hatt møte den 11. mai 2020. Etter avtale med 

Samarbeidsutvalgets leder ble dette avlyst på grunn av den aktuelle korona-situasjonen, jf. mail av 

04.05.2020.. I forbindelse med avlysingen ble det annonsert et ekstra møte i juni, digitalt møte. 

 

Møtet vil, på grunn av korona-situasjonen, bli avholdt som et fjernmøte på Google 

Meet.  

Lenke til møtet:  

 

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

www.minskole.no/jaatten den  

 

Samarbeidsutvalgets sammensetning: 

• FAU har gjort noen endringer i sin representasjon. Hans Gunnar Frøystad har overtatt plassen til 

Leif Kjetil Gausel og valgt ny var, Eirik Langvann 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Hans Gunnar Frøystad 
nestleder 

Eirik Langvann 2019-2020 

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik, leder Hans Gunnar 
Frøystad 

2020-2022 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Marit Brurok 2020-2022 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 
Ragnhild Lindø 

2019-2020 

Kommunal representant, 
politisk oppnevnt 

Bertha Veggeberg (Frp) Mats Danielsen (Frp) 2020-2024 

Kommunal representant, 
rektor 

Arne Kristian Espedal  Ståle Olsen ------ 

Elevrepresentant Ludvig Hogstad 
Johannesen, 7A 

 2018-2020 

Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 6A  2019-2021 

 

 
  

file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/4.%202017-2018%20Skoleåret/Driftsstyret/171113/www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 22/20 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 09.03.20 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 09.03. 20 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 10.03.2020. 
 
 
 

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 20/00153  10.03.2019 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 09.03.2020 kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Leif Kjetil Gausel, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Lena Norberg, vararepresentant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall: Tor Gunnar Roalkvam, representant, undervisningspersonalet 
Iben Krohn Johannesen, 6A, elevrepresentant 

 

 

Sak nr.:  

Sak 11/20 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 25.02.2020 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 12/20 Referat 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Sak nr.:  

Referat fra møtet 13.01.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 14.01.2020. Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra konstituerende møte i SU 13.01.2020 godkjennes. 

Sak 13/20 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kanonballturnering 
Elevrådet er nettopp ferdige med å arrangere årets kanonballturnering. Vinnerne er kåret;  
Hopp for hjertet 
Elevrådet melder alle aktuelle klasser på den nasjonale Hopp for hjertet i mai. I tillegg 
utvider Elevrådet den interne hoppekonkurransen til å gjelde alle klasser. 
Doene 
Elevrådet ønsker mulighet til å desinfisere doringer/lokk og foreslår at det blir satt ut 
servietter på doene. 
 
Møte med Sakariassen 
Elevrådet møtet leder av Kommunalstyret for oppvekst torsdag 26. mars kl. 13:30. Dette 
møtet var opprinnelig tenkt tidligere men ble avlyst pga sykdom, se også under rektor. 
 
FAU 
Aktuelle saker: 
17 mai 

• Planlegging tar mye tid og er hovedoppgaven nå og på de neste møtene. 
Parkeringsdugnad 
7. klassefesten 

• Dato bestemt; 17.06.20 
Elevdoene/toalettene 

• FAU er tilfreds med hvordan skolen har tatt tak i dette/dovettkampanjen, som ser ut til å ha 
hatt positiv effekt. 

Dugnad i skolegården 
• 28. og 29. april kl. 18:00 

Foreldremøtene våren 2020 

• FAU representantene har en oppgave knyttet til FORELDRETAVLA på alle 
klasseforeldremøtene denne våren, felles opplegg. 

Vara 

• Vara for Leif Kjetil Gausel, SU, er oppnevnt: Eirik Langvann. 
Sekretær 

• FAU sliter med å få ny sekretær. 
Neste møte 

• Pga av påske er neste møte i FAU siste mandag i mars, 30. mars. 
 
Personalet 
1.4. trinn 

• Kartleggingsprøver, 1.-4. trinn; lesing, skriving, engelsk og digitale ferdigheter 

• Utviklingssamtaler 

• På sporet, 1.-2. trinn. Veldig positivt. Godt faglig utbytte. Bør videreføres. 

• 3. trinn: Vennskapsmusikal 

• 4. trinn. Marton 

• Aktiv skole/SEFAL. Studie i fysisk aktiv læring. Eksamen i juni. 

• Bortfall av timer/spesialundervisning v/sykdom 

• Høy trivsel blant elever/ansatte 

• Elever med faglige og sosiale utfordringer 
5.-7. trinn  

• Utviklingssamtaler. Kriterier for innhold i presentasjonene. 

• 5. trinn, musikkforestilling 

http://www.minskole.no/jaatten
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Sak nr.:  

• 6. trinn Forestilling; Musikkens historie 

• Jernalderen og jernaldergården 

• Skøytedag 

• Studenter, 6. trinn 

• Påskegudstjeneste, 6. trinn 

• Eldres dag, 7. trinn 

• Overføring til ungdomskolen 

• Avslutningsfest, 7. trinn 
SFO 

• Karneval 

• Den internasjonale morsmålsdagen 

• Foreldrekaffe x 2 

• Foreldreundersøkelsen, 2. trinn 

• Besøk, ledernettverk, nasjonalt nettverk SFO 

• Studiebesøk fra Oslo, se under rektor. 

• 18.mars. Politisk møte om nye vedtekter og gratis SFO. 

• Overføringsmøter for nye skolestartere 

• Kompetansebygging i personalet. Lenden: Psykisk helse. 
Rektor 
Korona 
Skolen forholder seg til de råd helsemyndighetene, både lokalt og sentralt, gir med hensyn 
til den pågående smitte faren av koronavirus. I tillegg har skolen iverksatt noen tiltak for å 
redusere faren for smitte; skjerpa rutiner knyttet til håndvask, hosting/nysing i 
albuehulen/papir og opphør av håndhilsning i forbindelse med Jåtten-standard om at alle 
elevene skal hilses på hver morgen. 
Skolen har per dags dato elever og ansatte i hjemmekarantene, men ingen har testet 
positivt eller har, per dags dato, vært utsatt for kjent smittebærer. 
Skolen informerer fortløpende om den aktuelle på skolens hjemmeside. Dersom mer 
omfattende tiltak iverksettes, vil skolen også bruke SMS-varsling. Skolens ansatte får i 
tillegg informasjon per e-post og/eller muntlig på ukentlige fellesmøter. 
Skolen har gjennomført en foreløpig kontinuitetsplanlegging. Dette innebærer hvilke tiltak 
som iverksettes dersom store deler av skolens ansatte og/eller store grupper av elever ikke 
kan møte på skolen. Sammenslåing av klasser, endringer i timeplaner, redusert åpningstid 
og permitteringer av elever eller ansatte, er alle aktuelle tiltak. Videre vurderer skolen 
fortløpende om enkelte aktiviteter og/eller fellessamlinger bør avlyses. I første omgang 
gjelder dette samlinger som går ut over vanlig undervisning/drift i SFO, f.eks. Eldres dag, 
fellessamlinger/forestilling. 
Skolen tar høyde for at situasjonen kan endres raskt og på kort varsel. 
Hjertestarter 
Skolens hjertestarter er nå registret i Hjelp 113-appen. Det innebærer at alle som har appen 
kan se hvor nærmeste hjertestarter befinner seg. Registreringen innebærer også at 113 har 
oversikt over hvilken type, batteritilstand og om hjertestarteren trenger vedlikehold. 
Si ifra 
Jåtten skole har tatt i bruk nytt avvikssystem; Si ifra. Avvikssystemet Synergi er faset ut. 
Alle skolens ansatte har gått gjennom e-læringskurs. Det nye avvikssystemet er koblet til 
Stavanger kommune.  
Det nye avvikssystemet gir bedre muligheter til å melde blant annet vold og truende adferd 
fra elever, men også avvik knyttet til ulykker og skader, fysiske mangler og hendelser. Avvik 
kan meldes fra alle tilgjengelige digitale enheter, inkludert mobil. 
Leder av kommunalstyret for Oppvekst 
Skolen har hatt besøk av leder for Kommunalstyret for Oppvekst i Stavanger, Eirik Faret 
Sakariassen. Sakariassen besøkte skolen og SFO tirsdag 25. februar. Planen var at 
besøket skulle vært gjennomført fredag 21. februar, men på grunn av sykdom ble dette 
avlyst og utsatt. Sakariassen skulle også hatt møte med elevrådet, men dette var ikke mulig 
å gjennomfør i vinterferien. 
Skolens økonomi, helsesjefens tilsynsrapport og framtidig utbygging og bemanningsnorm i 
SFO var sentrale tema i møtet med skolens ledelse. 
Studiebesøk fra Oslo 
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Sak nr.:  

Utdanningsetaten i Oslo besøker Læringsmiljøsenteret ved UiS i mars. I den forbindelse 
har UiS henvendt seg til Jåtten skole og bedt om å få komme på studiebesøk i SFO. 
Utgangspunktet er først og framt at SFO ved Jåtten skole er nevnt i Stortingsmelding 6. 
Besøket finner sted 26. mars. 
Reflekskonkurransen 
Vårens refleksvestkonkurranse ble avsluttet før vinterferien. Telleperioden har vært fra 
nyttår til vinterferien. 
Oppslutningen om konkurransen er stor og resultatene er imponerende. Vinnerne i 
vårens konkurranse er klasse 1D og 7C.Vinnerne får kinobilletter til hele klassen av 
FAU. 
Kartleggingsprøver 
I perioden mars-april gjennomføres det kartleggingsprøver i lesing, engelsk, regning 
og digitale ferdigheter på 1.-4. trinn. Ikke alle trinnene gjennomfører alle prøvene, men 
skolen gjennomfører noen flere prøver enn de som er obligatoriske fra sentralt hånd. 
Foreldrene på 1.-4. trinn vil bli informert om prøvene på skolens hjemmesider. 
Do-vett 
Etter en del uønskede hendelser og henvendelse via FAU gjennomførte skolen en ny 
Aksjon DO-vett i uken før vinterferien. Aksjonen ble fulgt opp av noen endringer av 
hvor elever på 5.-7. trinn har anledning til å gå på toalettet i friminutt. 
LUS 
Skolen deltar i den nasjonale lusekampanjen i uke 10. Foreldrene oppfordres til å ta 
lusesjekken helgen 13.-14. mars. 
Det har vært noen færre melding om lus i klassene dette skoleåret, men stadig vekk 
dukker det opp meldinger om påvist hodelus. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 14/20 Regnskap 2019 
Regnskapsåret 2019 er avsluttet med et merforbruk på kr. 1 387 189,- tilsvarende 102,94 
prosent av tildelt budsjett. Skoledelen går ut med et merforbruk på kr 1 255 561,-, 
tilsvarende 103,11 prosent. SFO går ut med et merforbruk på kr. 131 628,- tilsvarende 
101,92 prosent. Merforbruk fra 2019 vil bli overført 2020. 
 
Vedtak: 
Regnskap 2019 tas til orientering. 

Sak 15/20 Budsjett 2020 
Rektor orienterte. 
Foreløpige anslag over totale personalkostnader med videreføring av dagens 
aktivitetsnivå og utgangspunkt i lærenormen tilsier at skolen ikke har mulighet til å 
holde seg til tildelte rammer. 
Det har kommet signaler om omfordeling av midler gjennom året, men konsekvensene 
av dette er ikke klart. 
FAU uttaler at dette går jo ikke. Fordelingen er ikke rettferdig. 
Personalet sier at de har spart og spart. Det er ikke mer å gå på. Konsekvensene er 
bekymringsfulle. 
SU ber rektor ta initiativ til en budsjettsamtale med kommunen.  
 
Vedtak: 
Foreløpig orientering om budsjett tas til orientering. SU ber skolens ledelse ta initiativ til en 
budsjettsamtale med kommunen. 

Sak 16/20 Skoleruten 2021/2022 
Det foreligger veiledende skolerute for Stavanger. Forslaget for skoleruten for Jåtten 
skole, skoleåret 2021/2022 følger veiledende skolerute på alle punkt, bortsett fra en 
dag som flyttes fra 19.04.22 til 11.11.21. 
Forslaget er drøftet med skolene i bydelen, personalet og i medbestemmelse og 
innebærer fastsetting av planleggingsdagen skoleåret 2021/2022. 
 
Vedtak: 
Skoleruten for skoleåret 2021/2022 godkjennes i henhold til vedlagte forslag. 

Sak 17/20 Foreldreundersøkelsen, SFO 2020 
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Sak nr.:  

Foreldreundersøkelsen i SFO er under gjennomføring. Resultater fra undersøkelsen 
vil bli lagt fram i neste møte. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 18/20 Tilsyn – helsesjefen.  
Helsesjefen i Stavanger v/Miljørettet Helsevern varslet og gjennomførte tilsyn etter Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler den 10.02.2020. Helsesjefen avdekker en 
rekke forhold, de fleste knyttet til slitasje, vedlikehold og renhold, samt behov for 
rehabilitering/utbygging. 
Helsesjefens tilsynsrapport var vedlagt innkalling. 
 
Vedtak: 
Med henvisning til helsesjefens tilsynsrapport utarbeides en henvendelse til Stavanger 
kommune om framtidig utbygging/rehabilitering av Jåtten skole. 

Sak 19/20 SMU 
Møtet i SMU fredag 06.02.2020 ble avlyst pga sykdom. Nytt møtetidspunkt er satt til 
03.04.20. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes 
 

Sak 20/20 Eventuelt 
Ingen meldte 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)t 

SAK NR. 23/20 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Korona-situasjonen 
Det vises til Sak 13/20. Rektor orienterte om den aktuelle korona-situasjonen. Kun kort tid etter 
Samarbeidsutvalget møte eskalerte pandemien og regjeringen iverksatte omfattende tiltak 12.03, noe som 
fikk store konsekvenser for skoler, inkludert Jåtten skole. 
For mer informasjon om hvordan Jåtten skole har håndtert korona-situasjonen, se sak 26/20 
Neste skoleår 
Fredag 29. mai ble det, på skolens hjemmeside, lagt ut informasjon om hvem som skal være kontaktlærere 
og timelærere i de ulike klassene. Denne oversikten blir lagt ut/offentlig med forbehold om endringer. 
Samme dag ble også klasselistene for de elevene som skal begynne på skolen til høsten lagt ut. 
Nye ansatte på Jåtten skole 
Jåtten skole har foretatt følgende tilsettinger av lærere denne våren: 

• Wenche Gjøse, fast. 

• Guro Olsen, fast. 

• Caroline Torsvik Knutsen, fast 

• Kine Mide Kihlstrøm, årsvikariat 
I tillegg har følgene fått forlenget vikariater fra 01.08.20: 

• Anne Sørland Eltravåg, årsvikariat 

• Mariann Sleen, årsvikariat 

• Halvor H. Høvring, årsvikariat 

• May-Elin Hegland, årsvikariat 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 24/20 

SAK Økonomirapportering 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Rektor vil, direkte i møtet, orientere om den økonomiske situasjonen for Jåtten skole. 
 
Situasjonen er fortsatt anstrengt med et stort merforbruk den fem første månedene av 2020. 
Merforbruket fra 2019, kr. 1 387 189,- er overført 2020 og innarbeidet i budsjettrapporten. 
 
Budsjettrapporten per 31.05.2020 er tatt ut 03.05.20 og viser et periodisert merforbruk på kr. 1 154 587,- 
tilsvarende 105,55 av periodisert prosent 
 
Merforbruket i skoledelen er på kr. 1 029 421,- og i SFO på kr. 129 166,- henholdsvis 106,11 og 104,19 av 
periodisert prosent. 

Budsjettrapporten reflekterer ikke den hele og fulle sannheten. Rapporten er tatt ut tidlig i juni og reflekterer 
ikke den reelle situasjonen per 31. mai. 
 
Det gjenstår noe refusjon for sykepenger i mai og det gjenstår refusjon for Kompetanse for kvalitet for hele 
kalenderåret. Dette vil dempe merforbruket noe, særlig i skoledelen.  
 
Rektor har rapporter et samlet merforbruk for inneværende kalenderår på 106 prosent. Videre har rektor 
bedt om et møte med Økonomi og Oppvekst i Stavanger kommune for å avklare den faktiske situasjonen. 
 
Rektor ser ingen mulighet til å forende tilfredsstillende drift/lærernormen og den økonomisk tildelte rammen 
inneværende år, og varsler derfor et merforbruk godt over det skolen har som styringsrom, pluss/minus 3 
prosent av tildelt budsjett. 
 
Samtidig har direktøren varslet at vil bli endringer av den økonomiske rammen for skolene i Stavanger. 
Dette ble varslet før korona-krisen inntraff, men det er ikke kjent hvilke utslag dette vil få for den enkelte 
skole, ei heller om korona-situasjonen vil få konsekvenser. 
 
Korona har også fått konsekvenser for Jåtten skole, kanskje særlig innkjøp av smittevernutstyr, men også 
andre uforutsette utgifter. Samtidig har korona-situasjonen, skolestegning og avlysinger gitt noen 
innsparinger. Det innebærer i grove trekk at korona ikke har påvirket den økonomiske situasjonen for Jåtten 
skole i vesentlig grad.    
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 25/20 

SAK Korona 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 

 

En orientering om Jåttens skole sin håndtering av korona-
situasjonen våren 2020 
 
Med statsminister Erna Solberg i spissen kunngjorde regjeringen 12.03.2020 de mest omfattende 

tiltakene etter krigen. 

 

Med utgangspunkt i den aktuelle smittesituasjonen; covid-19, ble en rekke omfattende tiltak 

iverksatt med umiddelbar virkning, deriblant barnehage- og skolestegning. Alle landets skoler ble 

stengt fra fredag 13.03 kl. 08:00 med en foreløpig avgrenset tidsramme. Denne tidsrammen ble 

senere utvidet.  

 

Også før 12.03 var tiltak mot smittespredning av covid-19 omfattende. På Jåtten skole var det 

iverksatt en rekke tiltak: 

• Planlagte fellesarrangementer, samlinger, møter og aktiviteter var avlyst. 

• Det var utarbeidet en kontinuitetsplan for videre drift dersom flere ansatte/elever skulle bli 

syke. 

• Det var nedsatt en beredskapsstab med døgnvakt. (skolens ledelse) 

• Det var iverksatt økt fokus på hygiene og håndvask/hostehygiene. 

• Det var innført økt renhold med særlig fokus på berøringspunkter og toaletter.  

 

Allerede før regjeringen varslet skolestengingen svirret der rykter om at skolene kunne bli stengt. 

Danmark hadde dagen før annonsert skolestegning fra mandag 16.03 og flere kommuner i Norge 

hadde varslet skolestegning.  

 

Skolens ledelse hadde derfor før regjeringen varslet stenging gått ut med informasjon om at det 

kunne skje endringer på kort varsel og klarlagt rutiner for hvordan ledelsen ville informere om en 

eventuelt forestående skolestegning. 

 

Som et ledd i dette var alle ansatte bedt om å ta med PC/Chrome-book og annet nødvendig 

materiell med hjem torsdag 12. mars. Den samme beskjeden fikk mange av elevene torsdag 12. 

mars. 

 

Skolens beredskapsstab var samlet da regjeringen la fram sine tiltak, og det gikk ut informasjon til 

skolens ansatte og til foreldrene på skolens hjemmeside umiddelbart etter stengingen var offentlig 
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kjent. I tillegg til at foreldrene ble informert på skolens hjemmeside ble det sendt ut SMS-varsling 

til foreldrene. 

 

Som en del av stengingsvedtaket vedtok og regjeringen at skolene skulle ha et omsorgstilbud for 

barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. 

 

På Jåtten skole var denne ordningen etablert fredag 13. mars fra morgenen av. 

 

Ordningen med omsorgstilbud gikk gjennom flere endringer i løpet av stengingsperioden. 

Omfanget av omsorgstilbudet og kriteriene for hvem som tilhørte kritiske samfunnsfunksjoner ble 

endret og justert flere ganger. Tilbudet skulle også gjelde barn i sårbare situasjoner. 

 

Omsorgstilbudet på Jåtten skole var på plass i hele perioden, inkludert en beredskapsordning i 

helligdagene i påsken. Det var stor forskjell på hvor mange som benyttet seg av tilbudet og 

oppmøtet varierte fra dag til dag. Oversikt over hvor mange barn som var på skolen i denne 

perioden ble ført og rapportert videre til kommunen og fylkesmannen. 

 

Fredag 13. mars var skolen stengt, med unntak av omsorgstilbudet. 

 

Skolens ledelse har i hele perioden, med minimum en representant, vært på skolen og holdt 

kontoret åpent. 

 

Ansatte i SFO ble bedt om å møte på skolen som vanlig fredag 13. mars for å avklare videre 

arbeidsoppgaver. Smitteverntiltak med tanke på antall og avstand ble ivaretatt. 

 

Lærerne ble bedt om å møte trinnvis på ulike tider fredag 13. mars, for planlegging av oppstart og 

gjennomføring av hjemme-skole. 

 

Skolen ble holdt åpent for at elever/foresatte kunne hente bøker/Chromebook på skolen fredag 

13. mars, og i hele stengningsperioden. Det var iverksatt klare smitteverntiltak for elever/foreldre 

som skulle inn i klasserom. 

 

Ansattes arbeidstid konverteres til hjemmekontor. I utgangspunktet gjelder dette fortsatt og fram til 

sommeren, men ikke: 

• når arbeidstid som bruks til gjennomføring av omsorgstilbudet. 

• når skolens ledelse innkaller til planleggingsdager i mindre grupper/kohorter. 

• undervisning/tilsyn (elevrettet arbeid) med elever (fra 27.04.20) 

 

I tillegg ble det etablert en teknisk support for elever som fikk problemer med Chromebook. 

 

For flere klasser/trinn ble ulike ordninger for hjemme-skole etablert allerede fredag 13. mars, for 

andre kom dette i gang i løpet av uke 11. 

 

Etablering av hjemmeskole ble på de fleste trinn igangsatt via digitale løsninger; Chromebook, 

Classrom og Google Meet. 

 

I om med at første trinn ikke hadde egne Chromebook ’er som kunne tas med hjem, ble 

utfordringen med hjemmeskole størst på dette trinnet.  
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Både elever og ansatte gikk gjennom en rask og bratt læringskurve med å få etablert digitale 

løsninger, men i ettertid kan det sies at dette gikk imponerende fort og smertefritt, til tross for at det 

fungerte noe ulikt på ulike trinn.  

 

Alternativ til digital hjemmeskole var ukeplaner og andre oppgaver på nett. Det ble brukt telefon og 

til og med oppsøkende virksomhet for å holde jevnlig kontakt med elevene, da særlig der det ikke 

var daglige nettmøter med elevene. 

 

Som avklart i forkant av stengingen ble ansatte holdt jevnlig og hyppig informert. Dette ble særlig 

gjort via mail fra skolens ledelse, i den første perioden daglige mailer, etter hvert ble det også 

etablert ordninger for personalmøter som nettmøter, Google Meet.  

 

Det ble i perioden 12.03.20 til 02.06.20 sendt til sammen 40 mailer fra rektor til personalet. Dette 

inkluderer uke-info og personalmøter. 

 

I tillegg har det i denne perioden vært hyppige og jevnlige møter i skolens HMS-utvalg, der 

verneombud og alle avdelingene er representert, og økt frekvens av møter med tillitsvalgt i 

Utdanningsforbundet; medbestemmelsesmøter. Fagforbundet har også i denne perioden fått valgt 

plasstillitsvalgt for medlemmer der. I HMS-utvalget og medbestemmelse har den aktuelle korona-

situasjonen og hvordan skolen håndterer denne, vært hovedsak. HMS-utvalget har i april/mai hatt 

møter hver uke. 

 

Foreldrene ble holdt jevnlig orientert på skolens hjemmeside. En statusrapport for hvordan skolen 

arbeidet og hva skolen prioriterte ble offentliggjort etter første hele uke og deretter gjentatt to 

ganger. 

 

Det ble i perioden 12.03.20 til 02.06.20 lagt ut til sammen 26 saker som omhandler skolestegning, 

hjemmeskole, omsorgstilbud, SFO, gjenåpning, smittevern og organisering. Alle saken ment å gi 

utførlig informasjon til foreldre. 

 

Skolen har så godt som ikke mottatt spørsmål eller andre reaksjoner fra foreldre i denne perioden. 

Dette oppfatter skolens ledelse som et tegn på at den informasjonen som er gitt på hjemmesiden 

har vært klar, tydelig og oppdatert. 

 

Det samme kan sies å gjelde for skolens ansatte. 

 

Prioriterte områder i den første fasen av full skolestegning var: 

• Kontakt med alle elever/foresatte 

• Daglige nettmøter med alle elevene, særlig fra 4.-7. trinn, men etter hvert utvidet til 2.-7. 

trinn 

• Etablering av faste rutiner for hjemmeskole 

• Fokus på norsk, matematikk, engelsk og fysisk aktivitet, etter hvert utvidet til andre fag. 

  

Det ble satt spesielt fokus på å få oversikt over sårbare elever eller elever som kom i sårbare 

situasjonen på grunn av den pågående situasjonen. Lærerne, pedagogiske ansatte, skolens 

ledelse og andre instanser var involvert i dette arbeidet. 
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Regjeringen videreførte i første omgang skolestengingen til over påske, og tirsdag etter påske 

kom informasjon om gradvis gjenåpning. I første omgang skulle 1.-4. trinn tilbake til skolen 

mandag 27. april. 

 

20.04.20 la regjeringen fram Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7 trinn under covid-19 

utbruddet 2020. 

 

Veilederen er senere blitt endret i to omganger, 07.05.20 og 29.05.2020. Siste versjon:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-

mellom-personer 

 

Veilederen legger føringer for smittevern og hvordan den gradvise gjenåpningen av skolen 

organiseres/gjennomføres. 

 

Veilederne har hele tiden hatt tre grunnpilarer: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer. 

 

På bakgrunn av veilederen utarbeidet Jåtten skole: 

• En egen smittevernplan for å ivareta pkt. 2.  

o VEDLAGT, se under, versjon 29.06.2020 

• En egen organiseringsplan for å ivareta pkt 3. 

 

Det ble gjennomført trinnvise planleggingsdager for de trinnene som skulle starte opp. I tillegg til 

planlegging var smittevernopplæring av alle ansatte en del av denne planleggingsdagen. 

 

Klasserom ble ommøblert med avstand mellom pulter, avstandsmerking på gulv foran vask, 

oppheng av plakater. Uteområder ble også merket, oppstillingsplasser markert med 

avstandsmerker. 

 

Etablering av korona-renhold var først og fremst en sak for Stavanger byggdrift og renholderne, 

men også skolen tar del i ekstra renhold. 

 

I grove trekk kan organiseringen oppsummeres med: 

• Etablering av kohorter i skolen, videreføres i SFO 

• Ulike tidspunkt for oppstart av skoledagen 

• Ulike tidspunkt for friminutt og etablering av soner i skolegården 

• Etablering av nye oppstillingsplasser, rutiner for inn/utgang og toaletter 

• Faste klasserom og møblering av disse – 1 meter avstand mellom pulter 

• Færre og faste voksne inne i kohortene 

• Rutiner for renhold, hygiene og håndvask 

• Ordninger for ute-skole/ute-SFO 

 

1.-4. trinn møtte 27.04.2020 på ulike tidspunkt og ble vist nye oppstillingsplasser og sluset inn i 

ommøblerte klasserom 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#redusert-kontakt-mellom-personer
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Det var svært få elever som ikke møtte. Til sammen 4 elever på 1.-4. trinn fikk den første tiden 

hjemme-skole av egen lærer. Årsaken var at de er i risikogruppen eller bor sammen med noen i 

risikogruppen. 

 

07.05.20 kunngjorde regjeringen at 5.-7. trinn skulle begynne på skolen igjen i «neste uke». Det 

var opp til den enkelte skole/kommune å bestemme eksakt startdato. 

 

Da beslutningen kom hadde Jåtten skole lagt planer for ulike scenarier.  

 

Det ble torsdag 07.05.20 innkalt til trinnvise planleggingsdager mandag 11. mai, med tilnærmet likt 

innhold som da 1.-4. trinn hadde planlegging; praktisk tilrettelegging, orientering om organisering, 

trinnvis planlegging og smittevernopplæring. 

 

7. trinn startet opp igjen onsdag 13. mai. 5. og 6. trinn startet dagen etter, torsdag 14. mai, til ulike 

tidspunkt. 

 

98 prosent av elevene på 5. til 7. tinn møtte. 

 

Samtidig med at 5.-7. startet ble det gjort noen kohortendringer på 1.-4. trinn. Disse ble gjort i 

forbindelse med helg, jf. veilederen. 

 

Etter at alle elevene har startet har skolen ulikt oppstartstidspunkt (08:15, 08:25 og 08:35) for å 

spre elevene/unngå store ansamlinger. Skolen har også ulike friminutt og soneinndelt skolegård 

og ute-skole/ute-SFO. Alt dette for å unngå store ansamlinger/mange elever på samme sted. 

 

Skole-dagen og SFO er noe komprimert, med noe mindre timetall enn det trinnene er oppført med 

i timefordelingsplanen.. 

 

Fra 18. mai har SFO hatt forenklet tilsyn, morgen-åpent, fra 08:15 til skolestart. SFO har hatt noe 

redusert åpningstid, i perioden 27.04. til 05.06 fra skoleslutt til kl. 16:00. Fra 08.06 innføres full 

åpningstid. 

 

Fra samme dato gjøres det også noen endringer i undervisningens omfang. Samlet sett 

innebærer dette at skolen fra 08.06 har tilnærmet full drift selv om ikke vanlig timeplan følges. 

Tiltakene med ulik oppstart/avslutning av skoledagen, ulike friminutt/soner i skolegården og ute-

skole/ute-SFO videreføres for å unngå trengsel/store ansamlinger. 

 

Det ble i perioden 11.05 til 29.05 gjort flere kohort-endringer, alle i forbindelse med helg. 02.06.20 

var alle klassene på alle trinn gjenforent som klasse, en klasse = en kohort, jf. veilederen. 

 

I veilederen av 29.05.20 er det innført et trafikklys-system; grønt, gult og rødt. De ulike nivåene på 

smittevern styres av den aktuelle smittesituasjonen og kommunens smittevernteam avgjør nivå, 

som kan endres på kort varsel. Fra oppstart etter pinse skal skolen drives på gult nivå, noe som 

innebærer tilnærmet normal drift, men fortsatt skal en rekke smitteverntiltak gjennomføres: 

• Ingen syke møter på skolen 

• God hygiene og forsterket renhold 

• Kontaktreduserende tiltak: 

o Unngå fysisk kontakt 

o Hele klasser regnes som en kohort/trinnvise kohorter på SFO 
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o Unngå trengsel og store samlinger 

o Egne områder i skolegården i friminutt 

 
Fra mandag 8. juni gjøres det ytterligere endringer som gjelder ut skoleåret: 

• SFO innfører ordinær åpningstid til 16:30. 
o Ordningen med tilsyn/morgenåpent ute videreføres. 

• Ulikt tidspunkt for oppstart av skoledagen videreføres, se oversikt under. 
• Ulike friminutt/soner i skolegården videreføres. 
• Ute-skole/ute-SFO ordningen videreføres. 
• Komprimert skoledag; mer undervisning/færre og kortere friminutt innføres. 
• Spesialundervisningen ivaretas. 

Følgende fag kan ikke gjennomføres som normalt: 

• Svømmeopplæring, 4. trinn. (Stavanger kommune åpner ikke svømmehallene for ordinær 
svømmeopplæring før sommeren) 

• Kroppsøving i sal/garderobe. (Garderober stengt) 
• Praktisk estetiske fag i spesialrom. (Bytte av rom/utstyr) 
• Mat og Helse på spesialrom. (Matproduksjon/servering stengt) 

Samlet sett innebærer dette at 1.-4. trinn har ordinær undervisningstid, mens 5.-7. trinn har 
tilnærmet normalt, noe redusert. Kjernefagene prioriteres.  

Oppstart og avslutning av skoledagen, ut skoleåret: 

• 1. trinn kl. 08:15-12:00. SFO kl. 12:00-16:30 
• 2. trinn kl. 08:25-12:00. SFO kl. 12:00-16:30 
• 3. trinn kl. 08:15-12:00. SFO kl. 12:00-16:30 
• 4. trinn kl. 08:25-12:00. SFO kl. 12:00-16:30 
• 5. trinn kl. 08:35-12:35. 
• 6. trinn kl. 08:25-12:25. 
• 7. trinn kl. 08:15-12:15. 

Hovedårsaken til at vi ikke gjeninnfører normal timeplan er smittevernveilederens krav om:  

• unngå trengsel og store ansamlinger 
• egne områder i skolegården 
• redusert kontakt mellom elever/voksne 

Skolen har fått beskjed om at vi skal planlegge for gult nivå i forbindelse med oppstart av neste 
skoleår (skoleåret 2020/2021) 

Planlegging tar utgangspunkt i at det da skal være ordinært antall undervisningstimer. på alle 
trinn. Tidspunkt for oppstart og tidspunkt for friminutt vil imidlertid kunne varere fra trinn til trinn, 
som nå.  

 

Følgende planlagte aktiviteter, arrangementer og fellesarrangementer er avlyst våren 2020: 

 

• Alle planlagte fellessamlinger for elever (klasser/trinn/hele skolen) 

• Forestillinger (trinn/elever/foreldre) 

• Eldres dag 

• Fysiske foreldremøter * 

• Jåttis 
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• Hoppetaukonkurranse 

• Sørmarksdag 

• All møtevirksomhet * 

• FAU og Samarbeidsutvalg * 

• TL aktiviteter 

• Skolesvømmestevnet 

• LYDO 

• Påskegudstjenestene  

• Studietur (skolekonsulent) 

• All utleie/utlån av skolens lokaler på ettermiddags-/kveldstid 
o Unntak for korps og kulturskolen fra slutten av mai. 

• Avslutninger i forbindelse med avslutning av skoleåret 

o Klassevise arrangementer 

o Avslutning for 7. trinn * 

o Personalavslutninger * 

• O-trinn 

o Foreldremøte * 

o Bli kjent dag * 

o Barnehagebesøk 

o Besøksdager i SFO * 

 

*Disse arrangementene erstattes med alternative, korona-tilpassede arrangementer. 
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Smittevernplan, Jåtten skole 

Smittevernplanen er revidert og blir revidert fortløpende. Versjon 29.05.2020. 

Smittevernopplæringen gjennomføres før ansatte skal ta imot elever. 

Smittevernopplæringen er delt i: 

Del 1 :  Gjennomlesing av:  
• Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. under covid-19 utbruddet 

2020. 
• Gjennomlesing av Smittevernplan, Jåtten skole, se under 

Del 2:  Punktvis og trinnvis gjennomgang av Smittevernplan, Jåtten skole, se under. 
Gjennomgangen gjennomføres på planleggingsdagene 22. og 23. april 2020 og i 
samarbeid med skolekonsulent, på nett. 
Tilsvarende gjennomgang gjennomføres for 5.-7. trinn - torsdag 30.april 2020 som 
nettmøte. 

Smittevernplan, Jåtten skole 

Smittevernplanen, Jåtten skole, bygger på Veiledning om smittevern for skoletrinn 1.-7 trinn 
under covid-19 utbruddet 2020, sist oppgradert 29.05.2020: https://www.udir.no/kvalitet-
og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

Veilederen opererer med en trafikklysmodell; grønn, gult og rødt nivå. Denne 
smittevernplanen gjelder for GULT nivå, gjeldende fra 02.06.2020. 

 

• De tre grunnpilarene er:  
• Syke elever/ansatte skal ikke være på skolen  
• God hygiene  
• Redusert kontakt mellom personer  

 

• Syke elever/ansatte skal ikke være på skolen  
• Dette er det viktigste smitteverntiltaket  

• Barn og ansatte skal, selv med milde luftveissymptomer og 
sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal være hjemme til de har 
vært symptomfrie i minst ett døgn.  

• Milde symptomer er: halsvondt, forkjølelse, lett hoste, sykdomsfølelse, 
hodepine og muskelsmerte, feber kommer etterhvert. Magesmerter kan 
også forekomme.  

• Noe snue er normalt hos barn, særlig når de har vært ute.  
• Allergiske reaksjoner, også hoste, hos elever med påvist allergi er 

ikke symptom på luftveisinfeksjon.  
• Informasjon til foreldre er viktig.  
• Når symptomer oppstår på skolen:  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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• Barn skal isoleres og sendes hjem/hentes av foreldre, så snart 
som mulig. De skal være hjemme til de har vært symtomfrie i 1 
døgn. 

• Barn som blir syke tas vekke fra gruppen holder seg ute 
eller plasseres på eget rom. Ansatte må holde avstand, 2 
meter. Dersom dette ikke er mulig påsettes munnbind.  

• Ansatte som har vært i nærkontakt med elever som blir 
syke på skolen skal vaske hender og vaske alle 
kontaktflater eleven har vært i kontakt med.  

• Ansatte må gå hjem så fort som mulig og være hjemme til 1 døgn 
etter symptomfrihet. 

• Syke elever og ansatte bør ikke ta offentlig transport hjem  
• Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19 smitte skal være i isolasjon 

og forholde seg til helsemyndighetene sine råd og retningslinjer.  
• Barn eller ansatte som har vært i nærkontakt med bekreftet smitte skal 

være i karantene og forholde seg til helsemyndighetene sine råd og 
retningslinjer  

• Foresatte som har symptomer, er i karantene eller i isolasjon skal ikke 
møte opp på skolen.  

• Hvis en i husstanden til en ansatt/elev har luftveisinfeksjon eller 
symptomer, men covid-19 ikke er påvist, kan disse møte på skolen.  

• Dersom covid-19 blir påvist hos ansatte eller elever som har vært på 
skolen, skal alle nærkontakter holdes i karantene, og disse blir fulgt opp 
av helsemyndighetene, Oppvekst og rektor.  

• Det foreligger egne retningslinjer for ansatte i Stavanger Kommune 
dersom symptomer oppstår. Se 
https://drive.google.com/drive/folders/19UwCaf7Rpa_AdX2f-
qLuX3Hc2o2YPYNN 

• God hygiene  
• Dette handler først og fremst om håndhygiene og hostehygiene, men også om 

renhold.  
• Bedriftshelsetjenesten i Stavanger: «Håndhygiene er det viktigste 

smitteforebyggende tiltaket. Håndvask med lunkent vann og flytende 
såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Barn og voksne skal vaske 
hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter 
med engangs papirhåndklær. Både de ansatte og elevene må få god 
opplæring i håndvask. Dette kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig 
og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask. Det 
anbefales å lage rutiner som elevene synes er gøy å gjennomføre.  Ved 
manglende mulighet for håndvask med såpe og vann, kan 
hånddesinfeksjon (antibac) være et godt alternativ.”  

• Håndvask, min. 20 sekunder, med lunkent vann og flytende såpe, 
engangs papirhåndkle, er det mest effektive smitteverntiltaket.  

• Håndvask bør skje med en voksen tilstede, særlig med de yngste 
elevene. 

• Håndvask skal inngå i undervisning og SFO. Håndvask skal 
gjennomføres hyppig og grundig både av barn og voksne, 
minimum:  

• Når en kommer til skolen 
• Etter uteaktiviteter/friminutt  
• Ved synlig skitne hender  
• Alltid etter toalettbesøk 

https://drive.google.com/drive/folders/19UwCaf7Rpa_AdX2f-qLuX3Hc2o2YPYNN
https://drive.google.com/drive/folders/19UwCaf7Rpa_AdX2f-qLuX3Hc2o2YPYNN
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• Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig 
skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I 
tillegg går det fortere å gjennomføre. 

• Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon 
samtidig. En av delene holder. 

• Alternativ til håndvask: Dersom håndvask ikke er mulig skal 
våtservietter og/eller antibac brukes. Antibac har ikke full 
virkning på skitne hender.   

• Voksne skal ikke bruker ringer på fingrene når en er i kontakt med 
elevene. Armbånd og klokker anbefales ikke. 

• Hostehygiene  
• Hosting/nysing foregår i engangs tørkepapir som kastes etter 

bruk, alternativt i albuekroken.   
• Etter hosting/nysing skal antibac brukes.  

• Søppel må tømmes hyppig.  

• Renhold  
• Renholderne, Stavanger byggdrift, har hovedansvar for daglig og forsterket 

renhold av skolen. Dette gjelder klasserom, toaletter, alle fellesrom og 
berøringspunkter.  

• Utover forsterket renhold har skolens ansatte ansvar for følgende renhold, som 
utføres med såpe og vann:  

• Renhold av blanke flater og berøringspunkter i rom der elev som er satt i 
isolasjon som følge av symptomer på luftveisinfeksjon i påvente av å bli 
hentet hjem. Dette renholdet bør utføres med engangshansker med 
etterfølgende håndvask.   

• Alternativt må rommet stenges inntil renholderne har gjort 
jobben.  

• Toaletter stenges av til renholderne har vasket disse. 
• Hvis sykdom oppstår i klasserommet må pulten eleven har vært 

på gjøres rent med vann og såpe.  
• Elevene skal vaske over egen pult daglig, og etter spising. 
• Jevnlig renhold av egne tastaturer.  
• Felles tastaturer skal ikke brukes av elever. Elevene skal kun bruke egne 

Chromebook og ikke dele med andre.  
• Leker/kontorrekvisitter med mer:  

• Bruk av leker reduseres til et minimum, slik at renhold er 
gjennomførbart. 

•  Leker og materiell skal rengjøres daglig (Brukes disse bare av en 
kohort trenges ikke daglig rengjøring) 

• Leker skal ikke tas med hjemmefra.  
• Tøyleker og andre tekstiler skal ikke være i bruk på skolen.  
• Kontorrekvisitter (fargeblyanter, saks, lim, viskelær og 

blyantspissere) Elevene bruker KUN egne kontorrekvisita.  
• Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin som vanlig. 
• Det er ikke behov for å vaske leker som kun brukes utendørs. 
• Spesielle rutiner for klasserom med elevmikrofoner: 

https://www.kunnskapsbanken.net/koronavirus-og-bruk-av-
horselshjelpemidler-i-skoler-og-barnehager/    

 

Redusert kontakt mellom personer 

https://www.kunnskapsbanken.net/koronavirus-og-bruk-av-horselshjelpemidler-i-skoler-og-barnehager/
https://www.kunnskapsbanken.net/koronavirus-og-bruk-av-horselshjelpemidler-i-skoler-og-barnehager/
https://www.kunnskapsbanken.net/koronavirus-og-bruk-av-horselshjelpemidler-i-skoler-og-barnehager/
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• Unngå fysisk kontakt mellom personer  
• Hele klasser regnes som en kohort 

• Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser 

• Basevise kohorter på SFO 

• Unngå trengsel og store samlinger 

• Ulik oppstart/avslutning av skoledagen 
• Ulike friminutt, Egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt. 

Forøvrig gjelder den til enhver tid gjeldende organisering av skole/SFO-dagen. 

Avklaring av spørsmål som har dukket opp under smittevernopplæringen:  

• Økt frekvens på søppelkasting:  
▪ En rull med hvite søppelposer utplasseres i alle klasserom.   

• Melk:  
▪ Utdelingen av melk starter torsdag 30. april.  Helene organiserer utdelingen. 

Elever henter.  
• Skiftetøy:  

▪ Reduseres til det som er absolutt nødvendig i garderobene. Send hjem klær 
med navn. Klær som henger uten navn, legges i gjenglemt tøy. Elever kan ha 
en pose/nett (merket med navn) hengende i garderoben med nødvendig 
skiftetøy/regntøy/støvler 

• Drikkeflasker:  
▪ Det anbefales at elevene har hver sin drikkeflaske i sekken – med vann! Det 

skal IKKE drikkes fra springen.  
• Vask av kluter i klasserom:  

▪ Klutene fra klasserommene bringes og hentes hver dag på anvist plass 
på Mat & Helserommet. Klutene vil bli vasket på min. 60 grader hver dag.   

▪ Våtservietter, en pakke per gruppe, kan også brukes til å vaske pultene. 
Våtserviettene kastes etter bruk.   

• Noen elever har egne kasser til oppbevaring av div materiell og bøker:  
▪ Det vil ikke bli kjøpt inn nye kasser til slik bruk. Vi bruker det vi har enten det 

er kasser eller hylleplass.   
• Bruk av munnbind:  

▪ Munnbind skal kun brukes der en syk elev må isoleres i eget rom inne. Dette 
skal fortrinnsvis gjøres ute for å slippe renhold og bruk av munnbind. Må rom 
inne brukes er det den syke som skal ha på munnbind (hvis det ikke går tar 
den ansatte på munnbind – og husk hold 2 meters avstand).  

▪ Munnbind er innelåst og fås ved henvendelse i administrasjonen.  
• Uteleker:  

▪ Bruk av leker reduseres til et minimum slik at renhold er gjennomførbart. 
Leker skal ikke tas med hjemmefra.  

▪ Faste installasjoner/uteleker/lekeapparater trenger ikke rengjøres. 
• Hvem skal være med den syke eleven som skal isoleres:  

▪ Dersom dette oppstår og ikke kan ivaretas med de ansatte som er i gruppene 
går ledelsen inn og har tilsyn med elever i isolat, inntil foreldrene henter.  

• Tips om håndvaskefilm og sang på You Tube:  
▪ Tips om håndvask  
▪ Håndvaskesangen  

• Tips til uteleker som kan være bra nå bør utveksles mellom kollegaer i disse tider!  
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▪ Barn og ansatte i samme kohort kan være sammen i lek, men må i minst 
mulig grad blandes med andre kohorter. Dette gjelder både ute og inne.  

▪ De eldste elevene må likevel oppfordres til å holde 1 meters avstand 
▪ Utover dette oppfordres alle til å komme med tips om uteleker som kan 

gjennomføres uten nærkontakt.  
• Kan elever ha med egne lesebøker:  

▪ Ja, dersom det bare er den eleven som har med boken som bruker denne  
• Er ansatte og barn ved skolen prioritert til testing hvis en får symptomer:  

▪ Dette er det ikke skolen, men helsemyndighetene som avgjør, men så vidt vi 
vet økes test kapasiteten vesentlig og ansatte/barn i skolen vil bli prioritert 
av leger/helsemyndigheter.  

▪ Det er lav terskel for at ansatte i skolen får teste seg. Men det sies nå at de 
aller fleste får teste seg.  
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SAK NR. 26/20 

SAK Møteplan skoleåret 2020/2021 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

 
 

I henhold til dagens praksis foreslås følgende møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten 
skole: 
 
I retningslinjene heter det at det bør være fra 6-8 møter per år. Forslaget innebærer fem.  
 
Det foreslås derfor at det settes opp ekstra møtedatoer, merket rødt. Disse møtene 
gjennomføres dersom mer en av samarbeidsutvalgets faste medlemmer, leder eller rektor 
ønsker det. 
 

FAU har møter hver første mandag i måneden. Der dette faller sammen med 

ferie/helligdager, påfølgende mandag. Driftsstyret har sine møter en uke etter FAU annen 

hver måned. 

 

Driftsstyret har sine møter på Jåtten skole kl. 14:00. 

 

2020 FAU/dato Samarbeidsutvalget/dato 

August - - 

September 07.09.20 14.09.20 

Oktober 12.10.20  

November 02.11.20 09.11.20 

Desember 07.12.20 14.12.20 

2021   

Januar 11.01.21 18.01.21 

Februar  01.02.21  

Mars 08.03.21 15.03.21 

April 12.04.21  

Mai 03.05.21 10.05.21 

Juni 07.06.21 14.06.20 

 

 

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 27/20 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
 
Eventueltsaker meldes . Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til 
neste møte. 


