
  

 

 

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 14.09.2020 kl. 14:00.   

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, 7A, elevrepresentant 
Ikke valgt, 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 28/20 Innkalling og saksliste   

Sak 29/20 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 08.06.2020. 

 

Sak 30/20 Korona-situasjonen  

Sak 31/20 Orienteringssaker  

Sak 32/20 Økonomirapportering  

Sak 3320 Eventuelt  

 
 
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. 28/20 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  Vedlegg: 

 

 

 

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 Ikke valgt  2020-2021 
Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 7A  2019-2021 

 

 
Vider møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten skole: 09.11.20, 14.12.20*, 18.01.21, 15.03.21, 10.05.21 og 
14.06.20*. 
 
*Gjennomføres dersom leder, rektor eller flere enn en av SU faste representanter ønsker det.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 29/20 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 08.06.20 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 08.06.20 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 09.06.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  09.06.2020 

 

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  
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Ikke møtt Iben Krohn Johannesen, 6A, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 

 

NB: Møtet ble gjennomført som fjernmøte i Google Meet. Politisk oppnevnt 

representant deltok per telefon/høyttaler 

 

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

Sak 21/20 Innkalling og saksliste  
Oppsatt møte 11.05.2020 ble i mail 04.05.20 avlyst og utsatt pga. den aktuelle korona-
situasjonen. Fjernmøte ble varslet i mai 02.06.2020.  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 04.06.2020. 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 22/20 Referat 
Referat fra møtet 09.03.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 10.03. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte i SU 09.03.2020 godkjennes.  

Sak 23/20 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Har ikke hatt møter i korona-perioden og alt elevrådet hadde planlagt er avlyst i korona-perioden. 
 
FAU 
Har ikke hatt møte i korona-perioden. 
17. mai arrangementet ble avlyst. Det samme skjedde med 7. klasse avslutningen. 
Nye valg til FAU er gjennomført. Vanskelig å rekruttere. Bekymringsverdig. 
 
Personalet 
SFO 
Spesielle tider. Mange aktiviteter, blant annet turen til dyreparken, er avlyst. Personalet har vært 
kreative med å finne nye aktiviteter innen rammen av smitteverntiltakene.  
SFO har nå normal åpningstid, men morgenåpent er en tilsynsordning ute. 
Skolen. 
En spesielle og intens tid. Vi heiv oss rundt da skolen stengte, etablerte hjemme-skole. Bratt 
digital læringskurve for mange. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. 
Obligatoriske kartleggingsprøver er gjennomført.  
Utviklingssamtaler gjennomføres digitalt. 
Mye ute-skole. Det er bra. 
 
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 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2004.06.2020
http://www.minskole.no/jaatten
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Sak nr.:  

 
Vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Sak 24/20 Økonomirapportering 
Framlagt økonomirapport for 31.05.20 viser et merforbruk på kr. 1 154 587,- tilsvarende 
105,55 av periodisert prosent. Rapporten gir ikke et fullgodt bilde, men den økonomiske 
situasjonen er anstrengt.  
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/lærenormen 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. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per 31.05.2020 tas til orientering. 

Sak 25/20 Korona 
Rektor hadde i innkalling gitt en skriftlig orientering om hvordan Jåtten skole har håndtert 
korona-pandemien, skolestengning, smittevern og gradvis gjenåpning, inkludert skolens 
Smittevernplan. 
SU er opptatt av når en er tilbake til normal hverdag, normal timeplan og det er full 
undervisning i alle fag. Dersom det fortsatt er gult nivå på smitteverntiltakene legges det 
opp til at elevene skal ha rett antall undervisningstimer og ordinær åpningstid i SFO, men 
ulik skolestart, ulike friminutt og ute-skole/ute-SFO er aktuelt å videreføre. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 26/20 Møteplan skoleåret 2020/2021 
Det forelå forslag til møtedager skoleåret 2020/2021.  
SU har følgende møter skoleåret 2020/2021: 14.09.20, 09.11.20, 14.12.20, 18.01.21, 15.03.21, 
10.05.21 og 14.06.20. Datoer merket med rødt er «reservedager» og det innkalles dersom mer 
enn en av samarbeidsutvalgets faste medlemmer, leder eller rektor ønsker det. Forslaget følger 
etablert praksis, en uke etter FAU annen hver måned. Dersom FAU endrer sin møtestruktur kan 
det bli aktuelt å endre møteplanen for SU. 
 
Vedtak: 
Forslaget til møtedatoer skoleåret 2020/2021 vedtas. Dersom FAU endrer sin møtestruktur kan 
det bli aktuelt å endre møteplan for SU. 

Sak 27/20 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. 30/20 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Skoleåret 2020/2021 startet på gult smittevernnivå etter trafikklysmodellen som ble innført i 
Veilederen av 29.05.2020. For Jåtten skole innebærer dette: 
 

• Gul timeplan.  
o Ulik oppstartstidspunkt, trinnvis, ulike friminutt, soner i skolegården, komprimert 

skoledag, men rett antall undervisningstimer, full SFO.-dag, men redusert tilbud 
om morgenen. 

o Gul timeplan ble revidert og endret 7. september. Omleggingen innebærer fortsatt 
ulik oppstartstidspunkt og friminutt, men vi går fra tre til to. Det blir lenger friminutt 
og spistetid for elevene, skoledagen komprimeres ikke. Fortsatt er leksehjelp og 
fysisk aktivitet ute av planen pga. smitteverntiltak/blanding av kohorter. Soner i 
friminutt, færre rombytter, restriksjoner for enkelte fag opprettholdes. 

• Møtevirksomhet 
o Stavanger kommune har bestemt at møter fortrinnsvis skal gjennomføres digitalt. 

Møter med opp til 20 kan gjennomføres med rektors tillatelse under forutsetning 
av at avstand holdes. Møter over 20 personer regnes som Arrangement og 
skolesjefen/direktøren må gi tillatelse etter søknad. Dette innebærer 
begrensninger for møter i personalet/planleggingsdager og alle andre møter på 
skolen og utenfor skolen.  

o Planlagte foreldremøter i tradisjonell forstand er avlyst. I noen grad erstattes disse 
med digitale møter eller delte møter med begrenset deltakerantall, inntil 20. Flere 
klasser har/vil gjennomføre foreldremøter med kun en foreldre og delt mellom gutt- 
og jenteforeldre. 

• Smittevernplan 
o Skolen har utarbeidet smittevernplan for gult nivå. I henhold til nasjonale og lokale 

føringer er denne justert fortløpende. Hvedpunktene i smittevernplanen er: 
▪ Ingen syke skal møte på skolen 
▪ God hygiene og forsterket renhold 
▪ Kontaktreduserende tiltak. 

o Smittevernplanen justeres fortløpende. Siste store revisjon 1. september. 

• Fravær 
o Skolen har ansatte som har vært/er i karantene og isolasjon.Det samme 

gjelder elever. 
o Flere av skolens ansatte og elever har vært testet for covid-19. Ingen bekreftet 

smitte. 
o Ingen syke skal møte på skolen, selv med mildre symptomer på 

luftveisinfeksjon. Terskelen for å være hjemme er lavere enn vanlig. Dette har 
ført til økt fravær i personalet og høyere fravær av elever enn det vi er vant til 
på denne tiden av året. Ansatte hjemme med syke barn har også økt.  

o På grunn av klare regler om at hverken barn eller voksne kan møte på skolen 
ved «selv milde symptomer på luftveisinfeksjon» er det grunn til å frykte at 
skolen kan komme i situasjoner der vi ikke klarer å opprettholde driften.  
Skolen gikk derfo ut med informasjon til foreldrene på hjemmesiden 1. 
september om at skolen kan komme i den situasjonen at elever/klasser i 
ytterste fall må permitteres. 1.-4. trinn/SFO skjermes og eventuell permittering 
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fordeles etter en helhetsvurdering på 5.-7. trinn. Kommer vi i den situasjonen 
vil skolen sende sms til berørte foreldre. Det understrekes at dette er et varsel 
om at dette kan skje. Omdisponering og omlegging av undervisning/SFO vil bli 
gjennomført før eventuell permittering velges som siste utvei. Se skolens 
hjemmeside. 

• Diverse 
o Foreldre/andre voksne skal ikke inn i skolebygningene. Unntak gjelder for 

administrasjonen og A-bygget. 
o Alle fellesarrangementer avlyst.  
o Føste skoledag: Ulike oppmøtetidspunkt, alle trinn.  Alternativ mottak av 

skolestarterne på 1. trinn 
o Avstand i klasserom. 
o Kohorter og redusert kontakt mellom kohorter. 
o Hoste- og håndhygiene. 
o Forsterket renhold 
o Mer ute-skole 
o Spesielle restriksjoner gjelder Mat og helseundervisningen (skolekjøkken), musikk 

(ingen deling av instrumenter), Kunst og håndver (ingen deling av verktøy), 
kroppsøving (fortinnsvis ute-gym, ved bruk av garderober renhold av 
kontaktflater), svømminng (4. trinn har svømmeundervisning men på grunn av 
restriksjoner må nivået reduseres/garderobekapasitet og renhold i garderober) 

o Elevbiblioteket har vært stengt fra 12. mars, men vi planlegger nå åpning med 
klare korona-restriksjoner. Planlagt åpningsdato er satt til 14. september.  

 
 
 
Rektor redegjør mer utførlig for den aktuelle situasjonen.   
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 31/20 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
Konstituering 
På grunn av smitteverntiltak har elevrådet ikke konstituert seg som vanlig. 3. september ble klassene bedt 
om å velge elevrådsrepresentanter og det planlegges at elevrådet konstituerer seg som delt elevråd så 
lenge smittevernnivået er på gult. Elevrådet vil dele seg i to, et for 3. og 4. trinn og et for 5.-7. trinn, begge 
med kun en representant for hver klasse. 
Svært mange av de tiltakene til vanlig igangsetter er fellesarrangementer som ikke kan gjennomføres på gult 
nivå. 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Nye planer 
Skoleåret 2020/2021 startet opp med nye fagplaner i alle fag, LK20, samt ny kvalitetsplan for 
Stavangerskolen: Stavangerskolen mot 2025.  
Det er lenker til LK20 og Stavangerskolen mot 2025 på hjemmesiden. 
Mobbemanifest 
Årets mobbemanifest er t-skjorte med elevenes ordsky hentet fra ELEVTAVLA. T-skjortene ble delt ut i 
forbindelse med skolefotografering i skoleuke nummer to, uke 35. På grunn av korona-restriksjonen kunne 
en felles markering av mobbemanifeste ikke gjennomføres, men klassene hadde markeringer klassevis; 
vennskapsfest hvor utdeling av t-skjortene, utarbeiding av trivselsregler og andre vennskapsaktiviteter var 
innholdet. 
T-skjortene er sponset av FAU med 50 000 kroner. 
Bussvei og framtidig anleggsarbeid  
Rektor har hatt møte med Roggaland Fylkeskommune og Bussvei-administrasjoner om planer for Bussvei 
fra Vaulen til Gausel, samt fra Jåtten til det nye sykehuset (Diagonalen) Det er omfattende planer som vil 
berøre skolens område og skoleveien for svært mange av skolens elever. Arbeidene vil omfatte Diagonalen, 
Boganesveien, Jåttåvågveien og rundkjøringen som skal bygges helt om, biltrafikk skal under jorden og 
buss, sykkel og fotgjegere skal over bakken. Det er usikkert når arbeidene starter. 
Det som er sikkert er at før arbeidet starter må det legges en omgående vann/avløpsledning. Denne vil gå 
tvers igjennom skolegården (nye skolegård) og det må graves en dyp og stor grøft. Dette arbeidet er 
planlagt i skolens sommerferie 2021. 
Ordensreglement 
Stavanger kommune jobber med å revidere det kommunale ordensreglementer for skolene i Stavanger. 
Skolene er invitert med på høring. Det er ventet at nytt ordensreglement blir vedtatt i løpet av høsten. Jåtten 
skole må vurdere om eget gjeldende ordensreglement må revideres når nytt kommunalt reglement er gjort 
gjeldende. 
Ståstedsanalysen 
Jåtten skole står for tur til å gjennomføre Ståstedsanalysen. Ståstedsanalysen avsluttes med en skriftlig 
avtale og representant for Samarbeidsutvalget/FAU blir invitert inn i prosessen i den avsluttende fasen når 
avtalen drøftes og framtidige satsingsområder skal utformes.  
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Ståstedsanalysen innebærer en sammenstilling av resultater fra faglige prøver og brukerundersøkelser, 
innbefatten en egenvurdering. Egenvurderingen ble gjennomført på planleggingsdagene før skolestart 
høsten 2025. 
Sjøvett 
Skolen får i uke 37 besøk av Redningsselskapet som gjennomfører en land-basert og korona-tilpasset 
opplæring i sjøvett. Alle klassene/elevene deltar i opplæringen som gjennomføres på fotballbanen. 
BliMed 
Skolen har meld seg på årets BliMed aksjon, NRK Super. Aksjonsdagen er 12. november. BliMed dansen 
må gjennomføres på en annen måte dersom smittevernivået fortsatt er på gult i november.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 32/20 

SAK Økonomirapportering 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Rektor vil, direkte i møtet, orientere om den økonomiske situasjonen for Jåtten skole. 
 
Den økonomiske situasjonen er fortsatt anstrengt. 
 
Per utgangen av juli viser tallene et merforbruk på kr. 801 534-, tilsvarende 103, 17 prosent. 
 
 

 
 
Merforbruket i skoledelen er på kr. 659 232,- og i SFO på 142 302,-  henholdsvis 103,06 og 103,85 av 
periodisert prosent. 
 
Tallene er noe bedre enn det som ble lagt fram i møtet i juni. Dette skyledes først og fremst at refusjoner for 
Kompetanse for kvalitet for våren 2020 og innvilgen av kategoriseringsmidler for en elev, bgjeldene fra 
01.01.20. 
 
Isolert sett innebærer dette at merforbruket våren 2020 ikke er dramatisk stort, men i og med at merforbruket 
fra 2019 er med i regnskapet dras skolen med seg dette inn i 2020. 
 
Rektor vil i møtet orientere om situasjonen per 31.08.2020. 
 
Rektor har hatt møte med budsjett/regnskapsavdelingen og oppvekstsektoren i Stavanger kommune. Møtet 
resulterte ikke i konkrete tiltak, men bekreftet at skolens prognoser stemmer.  
 
Rektor fortsetter i den månedlige rapportering å melde om et merforbruk på over 103 prosent. 
 
Stavanger kommune varsler betydelige innsparinger i busjettet for neste år. Utviklingen i oljeindustrien og 
krona-situasjonen innebærer et forslag om innsparinger på til sammen 123 millioner i Oppvekstsektoren. 
 
Samtidig har kommunen bestilt en konsulterapport på skolesektorens ressursbruk og om fordelingen av 
rammen til skolene. Dette innebærer at det kan bli omdisponeringer av årets budsjett og tilsvarende 
endringer for busjettiltdelingen videre i 2021. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 34/20 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
 
Eventueltsaker meldes i forkant og innen utgangen av fredag11.09.2020.  
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 


