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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  08.01.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228

cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

Møtedato/ -tid: mandag 18.01.21 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 
Hans Landråk, 6C, 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 TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-

4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

 

Sak nr.:  Side 

Sak 01/21 Innkalling og saksliste  2 

Sak 02/21 Konstituering  3 

Sak 03/21 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 09.11.20 

4 

Sak 04/21 Korona-situasjonen 8 

Sak 05/21 Orienteringssaker 9 

Sak 06/21 Økonomirapportering 2020 10 

Sak 07/21 Budsjett 2021 11 

Sak 08/21 Ståstedsanalysen 12 

Sak 09/21 Elevundersøkelsen 17 

Sak 10/21 Foreldreundersøkelsen 19 

Sak 11/21 Eventuelt 20 

   

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
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Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 
 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 01/21 

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.  

 

 

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

 

 
 
 
 
  

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. 02/21 

SAK Konstituering 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Samarbeidsutvalget konstitueres med samme 

sammensetning som høsten 2020. Sigbjørn Jårvik og 

Hans Gunnar Frøystad er leder og nestleder. 

Sammensetning og verv gjelder til 01.08.2020.   

Vedlegg: 

 

 
Det vises til RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVAL VED SKOLENE I STAVANGER (utdrag) 

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.  

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.  
 

Fungsjnsgtiden for tre representanter med personlige varamenn, merket rødt i tabellen under, gikk formelt ut 

ved nyttår.  

 

På grunn av spesielle omstendigheter, korona, foreslår rektor at Samarbeidsutvalget konstituerer seg med 

samme sammensetnibng som høsten 2020, gjeldende fram til 01.08.2021. 

FAU, undervisningspersonalet og andte ansatte velge nye representanter  med personlige varamedlemmer, 

med virkeperiode fra 01.08.2021 ut kalenderåret 2022. 

 

Det foreslås videre at sittende leder, Sigbjørn Jårvik, og sittende nestleder, Hans Gunnar Frøystad, 

gjennvelges som henholdvis leder og nestleder. 

 

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 

2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Marit Brurok 2020-2021 

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 Hans Landråk, 6C  2020-2022 
Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 7A  2019-2021 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 03/21 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 14.09.20 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 09.11.21 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 10.11.20.. 
 
 

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  10.10.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

Møtedato/ -tid: mandag 09.11..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 
Hans Landråk, 6C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Ikke møtt  

Kopi Varemedlemer 

Public 360 – 20/00153 

 

NB: Møtet blir gjennomført som fjernmøte i TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-

4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

 

Sak nr.:  

Sak 34/20 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 29.10.2020. 

http://www.minskole.no/jaatten
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.10.2020
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Sak nr.:  

Vises til Eventuelt i forrige møte vedrørende NRK Super. Saken er tatt opp på aktuelle 
trinn. Skolen holder seg til aldersgrense-reglene. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 35/20 Referat 
Referat fra møtet 14.09.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 15.09.2020 Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte i SU 14.09.2020 godkjennes. 

Sak 36/20 Korona-situasjonen 
Det vises til orientering gitt i innkalling. Smittesituasjone endret seg i negativ retning i 
uke 45 og 46 og det ble iverksatt en rekke nye tiltak, nasjonalt og lokalt, i uke 
46.Flesteparten av disse rettet seg mot unge og voksne og berører ikke 
undervisningen/SFO dirkete. Inførte smitteverntiltak ble presisert og skjerpet. All 
møtevirksomhet, inkl. utviklingssamtaler, som kan gjøres digitale skal gjøres digitalt. 
Det har fortsatt ikke vært påvist snitte blant elever eller voksne på Jåtten skole. Skolen 
er fortsatt på gult nivå. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 37/20 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Redusert aktivitet pga. korna. Er konstituert. 
Har hatt delt møte. Nominert sanger til årets julesang. Drøfter hvilke muligheter elevrådet 
har til å engasjerere seg ffor positivt skolemilj. 
 
 
FAU 
Redusert kapasitet pga korona. DHar hatt to digitale møter høsten 2020. Er konstituert med 
gjenvalg av sittende styre. 
Økonomi/budsjett. Inntaksgrunnlag (parkering og 17. mai er vekke) Stort underskudd 
inneværende år. Satser på å ta inn igjen dette neste år men varsler redusert overføring til 
elelvene og kutt i enkelte bevilgninger, for eksempel til Avalsnersturen, 6. trinn. 
Drøftet ansvarsfordeling 17. mai. 
Fortsetter med møte annenhver måned, digitalt. 
 
Personalet 
SFO 
Preget av korona-situasjonen. 16 kohorter, utfordrende personalsituasjon.  
Redusert morgen-åpent tilbud ute. Problem med at andre elever bruker Nye skolegård. 
På grunn av korona, må dessverre mattilbudet utgå fra og med 16.11.20 og inntil videre. 
Skolen 
De fleste lærerene er nå opptatt av utviklingssamtaler, som nå gjennomføres digitlat. Noen 
fikk gjennomført disse fysisk, med strenge smittevertiltak,  før nye retningslinjer ble innført i 
uke 46. 1. og 2. trinn gjennomfører møtene på telefon. 
Mange av våre tradisonelle «gode opplevelser» i juletiden faller nå vekk. Det er viktig at 
klassene/kohortene ser mulighetene og skaper gode opplevelser til tross for situasjonen. 
Personalsituasjonen – viktig at alle holder seg friske. 
 
 
Rektor 
Ordensreglement – høring 
Det vises til Sak 33/20 Ordensreglement. Rektor sendte ut høringsbrevet tirsdag 15.09.20 
til SU, FAU, SMU, Elevråd, ATV og skolens ledelse med spørsmål om tilbakemelding innen 
30.09.20. På bakgrunn av de tilbagemeldingene som ble gitt utarbeidet rektor en felles 
tilbakemelding fra Jåtten skole, sendt 01.10.20. 

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

Tilbakemeldingen fra Jåtten skole vedlegges, til orientering. Se vedlegg bakerst i innkalling. 
Besøk – gratis SFO på 1. trinn 
Jåtten skole fikk fredag 25.09.2020 besøk av ordfører Kari Nesse Nordtun, nestleder i 
Arbeiderpartiet Hadia Tajik og gruppeleder i AP, Rogaland Tom Kalsås. Tema for besøket 
var gratis SFO på første trinn. Avdelingsleder SFO og rektor tok imot delegasjonen og var 
og på befaring i SFO.Smitteverntiltak ble ivaretatt. 

Hjemmesiden: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312772 

Elevpermisjon 
Fra og med første oktober ble det innført en ny ordning for søknad om elevpermisjon. Den 
nye ordningen innebærer at foreldrene søker digitalt. Det kreves at foreldrene logger seg 
inn med bankID eller MiniID. Jåtten skole tar i bruk en ordning tilrettelagt for alle skoler i 
Stavanger. Det har gått ut informasjon om ordningen på hjemmesiden: 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312816  

Brannøvelse 
I henhold til branninstruksen på Jåtten skole skal det i september gjennomføres en varslet 
brannøvelse. Jåtten skole gjennomførte en korona-tilpasset varslet brannøvelse i den 
nasjonale brannvernuken, uke 38. Kun elever på 1. trinn rømte bygget. Det gikk svært greit 
og alle elevene var ute av bygget og på oppstillingsplassen innen fire minutter. Alle andre 
klasser ble igjen på klasserom og gjennomgikk branninstruksen klassevis. 
I etterkant av brannøvelsen er det gjennomført undersøkelser blant ansatte. Det fremkom 
av denne at alle ansatte som var til stede på skolen hørte brannalarmen og alle var kjent 
med skoens branninstruk. Omtrent 25 prosent av skolens ansatte var ikke kjent med hvor 
nærmeste brannslukkingsutstyt til der de til vanlig oppholder seg var. Alle som har meldt 
om dette har nå gjort seg kjent med dette.  
Relflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU startet den årlige refleksvest-konkurransen den 15.10.20, 
Refleksdagen (Trygg Trafikk) Første runde i konkurransen går fram til jul og bruka av 
refleksvest blir talt opp i klassen på ca. 20 tilfeldig utvalge dager. I uka etter høstferien 
fokuserte skoloen på refleks og bruk av forskriftsmessig lys på sykkel. To trinn fikk utlevert 
refleksvester, 1. og 4. trinn, sponset av henholdvis Lyse og OMV. 
Leteaksjon etter elev 
En elev på 2. trinn forsvant fra skolen, i skoletiden, i uke 42. Rutinene i Internkontrollen kap. 
5.7/Tiltakskort Når et barn blir borte, ble fulgt; leteaksjon, skolens ledelse, kontakt med 
foreldre. Politiet ble kontaktet etter ca. en time og politiet rykket ut med store styrker. Eleven 
ble funnet av politihund i nærområdet. Eleven hadde gjemt seg i noen busker nær skolen.   
PIRLS 2021 
Jåtten skole er trukket ut til å delta i den internasjonale undersøkelsen PIRLS 2021. 
Jåtten skole er en av 200 norske skoler som deltar i undersøkelsen. PIRLS er en stor 
internasjonal undersøkelse av 10-åringenes leseferdigheter. Ca. 60 land deltar. 
Undersøkelsen gjennomføres i Norge på 5. trinn og undersøkelsen gjøres i april/mai 
neste år. 
Elever på 5. trinn, lærere, skolens ledelse og foreldre deltar i undersøkelsen. 
Undersøkelsen er digital og anonym. 
Elevundersøkelsen 
Jåtten skole gjennomfører elevundersøkelsen på 5. til 7. trinn i oktober/november. 
Elevundersøkelsen på 7. trinn er obligatorisk, nasjonalt. Skolen velger likevel å 
ugjennomføre elevundersøkelsen på flere trinn for internt bruk. 
Når resultatene foreligger vil elevene, lærerne og foreldrene bli gjort kjent med disse og 
resultatene legges også fram for Samarbeidsutvalget. 
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen gjennomføres i november. Det er foreldrene til elever på 3. og 6. 
trinn som inviteres. Undersøkelsen er anonym og digital. Foreldrene får passord tilsendt. 
Det er sterkt ønskelig at alle foreldre svarer på undersøkelsen og vi bruker mye krefter på å 
få flest mulig til å svare. 
Når resultatene foreligger vil de bli lagt fram for lærerne og foreldrene på trinnene. 
Resultatene legges også fram for Samarbeidsutvalget. 
BlimE 
Jåtten skole deltar i NRK-Super sin BlimE aksjon i begynnelsen av november. Korona-
situasjonen innebærer at aksjone/dansen må gjennomføres på en alternativ måte, ikke 
som et fellesarrangement i skolegården. Hver klasse/base er utfordret til å ta opp dansen, 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312772
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312816
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Sak nr.:  

med årets t-skjorte på. Klase/basefilmene settes så sammen til en felles film fra Jåtten 
skole. 
Advent- og jul 
Som følge av korona-situasjonen må advent- og juleprogrammet legges om. Flere faste 
«programposter» kan ikke gjennomføres samtidig med at smittever-tiltakene ivaretas. Blant 
de programpostene som er avlyyst er adventsgudstjeneste i Hinna kirke, 
pepperkakelandsby, fellessamlinger i skolegården/dramasalen og gymnastikksalen, 
julefrokoster med foreldre og julegrøt. 
Samtidig planlegges advent og jul markert på alternative måter og innen rammen av 
gjeldende smitteverntiltak. Elevrådet har tatt ballen om å plukke ut årets julesang, 
adventssamlinger vil bli gjennomført digitalt og i klasserom, juleverksted  og eventuelt 
julefrokoster i kohortene. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 
 

Sak 38/20 Økonomirapportering 
Vedlagt innkalling var økonomirapport per 30.september 2020. Den viste et 
merforbruk på kr. 1 329 964, tilsvarende 103,97 prosent. Foreløpige tall per 31.10.20 
er er et merforbruk på ca 1,2, tilsvarende ca. 103 prosent av tildelt budsjett. 
Refusjoner utestår. Den reelle situasjonenen er noe bedre. Dette innebærer at 2020 
går med tilnærmet balanse. Merforbruket skyldes overføringer fra 2019. 
Det er gitt positive signaler om ytterligere refusjoner for koronarelaterte utgifter og at 
+/- 3 prosentregelen opphører i 2020. 
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 innebærerer en økonomisk styrking av 
skolen, særlig 1.-4. trinn. 
 
Vedtak 
Økonomirapportering tas til orientering. 

Sak 39/20 Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen gjennomføres høsten 2020, men pga. korona-situasjonen 
gjennomføres en forenkla versjon. Foreløpig er Fase 1 og Fase 2 sluttført og Fase 3 
gjennomføres i november. Foreløpig dokument var vedlagt innkalling, til orientering. 
 
Vedtak 
Foreløpig utkast, etter Fase 1 og Fase 2,  tas til orientering. 

Sak 40/20 Nasjonale prøver 2020 
Resultater for årets Nasjonale prøver foreligger nå og ble drøftet i SU. Rektor 
redegjorde for underliggende tall og videre arbeid med resultatene. 5. trinn ligger 
under nasjonalt snitt, mens 8. trinn (avgiverskole) ligger godt over nasjonalt snitt. 
 
Vedtak 
Resutater fra nassjonale prøver 2020 tas til orientering.  

Sak 40/20 Eventuelt 
 
Vedtak 
---------- 

 
Neste ordinære møte, 18.01.2021. 14.12.2020 er avsatt møtedato dersom det foreligger saker. 
Nærmere informasjon om dette møtet blir gjennomført eller ikke vil komme.. 
 
 
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. 04/21 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Skolen har inntil dags dato ikke elever eller ansatte som har fått påvist covid-19, men skolen 
har både elever og ansatte som har vært i karantene. 
 
Etter en dramatisk økning i smittesituasjonen nasjonalt og lokalt gjennom julen iverskasse 
regjeringen nye og strenge tiltak søndag 3. januar. Kommunene på Nord-Jæren vedtok nye 
og omfattende tiltak både før og etter nyttår. 
 
Mandag 4. januar vedtok beredskapsledelsen i Stavanger kommune at skolene i Stavanger 
skulle på rødt nivå fra og med tirsdag 5. januar, første skoledag etter nyttår, foreløpig fram til 
og med 17. januar. 
 
Med meget kort tidsmargin ble rødt nivå gjennomført fra og med tirsdag første skoledag. 
Skolens egen smittevernplan ble revidert og organiseringen av skole/SFO dagen endret.  
 
Informasjon ble lagt på skolens hjemmeside og alle foreldre og ansatte fikk SMS umiddelbart 
etter vedtaket om rødt nivå var fattet. 
 
1.-4. trinn  møtte på skolen tirsdag 6. januar, til ne ulike tidspunkt. 
5.-7. trinn hadde hjemmeskole tirsdag 6. januar og møtte fysisk opp på skolen onsdag 6. 
januar, på ulike tidspunkt. 
 
I grove trekk har skolen organisert skole/SFO slik: 
  

• En klasse = en kohort. Kohortene videreføres i SFO. 
o Unntak 5. trinn som er delt i fem kohorter.  
o En klasse på 4. trinn er delt i to grupper, men klassen opprettholdes som 

en kohort 
• Lik timeplan alle dager, noe redusert undervingingtid på noen trinn, marginalt. 
• Ordinær undervisning i svømming, kroppsøving, Mat og Helse og Kunst og 

Håndverk utgår. 
• Fem ulike oppstartstidspunkt på skoledagen, ulike avslutningstidspunkt og ulike 

friminutt. 
• Soneinndeling i skolegården, faste klasserom/toaletter, faste oppstillingsplasser. 
• Økt bruk av ute-skole. 

 
Skolens viktigste prioriteringer: 
 

1. Unngå kontakt mellom kohortene. (gjelder ute/inne, før, under og etter) 
2. Færrest mulig voksne i kohortene. (målsetting maks to kohorter per dag, maks 4 per uke) 
3. Tilnærmet normal skole/SFO. (fra mandag 11. januar går SFO over til normal åpningstid, inj. 

morgenåpent ute) 
 
PS. Det kan bli endring – overgang fra rødt til gult nivå – på kort varsel. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 05/21 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
Rektor 
Jule- og adventiden 
Jule- og adventstiden på Jåtten skole ble, som følge av korona og gult nivå, svært annerledes enn det vi er 
vant til.  
Adventsamlinger, julegudstjeneser, alle fellesamlinger, alle juleaktiviteter med foreldre mm. var avlyst. All 
aktivitet i forbindelse med advent og jul var organisert kohortvis, i klasser/baser. 
Etter avstemning blant elevene ble Jeg så nissen kysse nissen valgt til årets julesang på Jåtten skole. 
Tradisjonell pynting med julelys og juletre var på plass og flere av klasserommene var tydelig preget at det 
nærmet seg jul. 
Rektor la ut en digital hilsen siste skoledag, 22. desember, som ble vist i alle klassene. 
Det var utarbeidet et julekort, basert på elevtegninger, som ble sendt ut digitalt til alle foreldre, 
samarbeidsparter og ansatte. 
Også alle tradisjonelle julearrangementer for ansatte ble avlyst. Også her var det prøvd å esrtatte det 
radisjonelle med alternative løsninger, blant annet digital julehilsen fra rektor, samt en gulegave til alle 
ansatte. 
Reflekskonkurransen 
Høsten refleksvestkonkurranse ble avsluttet før jul. Vinnerne ble kunngjort siste skoledag før jul, tirsdag 22. 
desember. 
Det var svært jevnt i toppen og rekorddeltakelse.  
På 1.-4. trinn måtte det utropes to vinnere: klasse 3B og 3D, begge med 99,3 prosent bruk av refleksvest. 
På 5.-7. trinn vant klasse 6A, med 99,5 prosent bruk av refleksvest. 
FAU stiller med premier. 
Ny runde, som går fram til vinterferien , startet første skoledag etter jul. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 06/21 

SAK Økonomirapportering,  2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Regnskap for 2020 er IKKE avsluttet. Vedlagte oversikt er derfor foreløpig og IKKE endelig. Det vil bli 
endringer. 
 
Rektor vil i møtet orientere nærme om situasjonenen på møtetidspunkt, men heller ikke 18. januar vi 
regnskapet være fullført/endelig. 
 
Vedlagte oversikt er tatt ut 8.  januar og viser et merforbruk for hele Jåtten skoler på kr. 896 210,- 
tilsvarende 101,88 prosent av tildelt budsjett. 
 
Fordelt på skole og SFO er tallene: 

- 925 255,-  102,92 % 
  29 045,-    99,59 % 
 

Rektor har i hele 2020 informert Samarbeidsutvalget at målsetting har vært å nå målet å holde seg 
innen 103 % av tildelt budsjett. Dette målet er altså nådd.  
 
En vesentlig årsak til at resultatet synes å bli bedre enn forventet er at skolen/SFO har fått innvilget 
såkalte kategoriseringsmidler høsten 2020. 
 
Det er fortsatt forventet endringer både i pluss og minus. 
 
2019 gikk ut med et merforbruk på kr. 1 387 189,-. Dette merforbruket er overført til 2020. Dette 
innebærer at 2020 isolert sett går med et mindreforbruk. Med de tall som foreligger utgjør dette et 
mindreforbruk på ca. 490 000,- 
 
Ut fra politiske vedtak i 2020 vil mer/mindreforbruk i 2020, innen +/- 3 prosent-regelen, ikke bli 
overført til 2021. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 07/21 

SAK Budsjett 2021 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken utsettes Vedlegg: 

 

 

 

Budsjett for 2021 foreligger ikke. Saken foreslås derfor utsatt til neste møte. 
 
Det er forventet at budsjettet vil foreligge innen utgangen av januar. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 08/21 

SAK Ståstedsanalysen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Vedlegg: 

Ståstedsdokument 

 
Det vises til sak 39/20 og vedlegg sendt ut til sist møte i SU. 
 
Fase 3 er nå ferdig. 
 
Ståstedsanalysen er i desmber 2020 oversendt skolesjefen i Stavanger, og vi avventer Fase 4. 
Fase 4 vil, på grunn av kornasituasjonen, bli gjennomført på en forenklet og alternativ måte. 
 
Fase 3 legges fram for SU til orientering. 
 
På bakgrunn av Fase 3 har skolesjefen foreslått – etter en forenklet ordning – en avtaletekst for 
Jåtten skole. Avtaleteksten er drøftet i medbestemmelse, signert og sendt i retur til skolesjefen. 
 
Avtalen ligger nederst i denne saken. 
 
 
 

FASE 3 - VURDERING OG VALG AV SATSINGSOMRÅDER 
     

 
  

Personalet ser materialet og konklusjonene fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet drøfter og analyserer 

det sammenstilte materialet. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og skolens ledelse bestemmer 

hvilke utviklingsområder og tiltak skolen skal jobbe videre med. 

  

I denne fasen kan det være hensiktsmessig å benytte et SWOT-skjema.   
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Swotskjema 

  Styrker Svakheter 

 
Skolen 

• Elever og foreldre: Høy 
tilfredshet/trivsel, trygt miljø, 
høyt engasjement. 

• Personalet:Engasjert, godt 
samarbeid/delingskultur, 
stabilt og faglig sterkt.  

• Avklart felles verdi-plattform 
jf. Vi som jobber på Jåtten-
TAVLA;  inkludering/alle 
elever er våre elever. 

• Tidlig innsats - På sporet 
• Rutiner/system på plass, 

intern og ekstern 
informasjon. 

• Pedagogiske medarbeidere. 
• Ledelsen - avdelingsledere 

tett på. 

 

 

SFO 

 

• Faglig styrke og god 
kompetanse, fulle stillinger 
bidrar til kompetanse og 
kontinuitet. 

• God kultur - faglighet og 
“stammespråk” 

• Alle ansatte har fagbrev, 
høyskole eller er under 
opplæring. 

• Gode møter og god 
møtestruktur 

• Høyt aktivitetstilbudet. 
• Godt samhold, samarbeid, 

arbeidsmiljø og stabilitet. 
Fleksibilitet og autonomi. 

• Skolens ledelse kjemper for 
et godt skole/SFO-
samarbeid 

• Barn er i fokus; god arena 
for omsorg og sosialisering 

 

 

 

  

 
Skolen 

• Nedadgående trend; nasjonale prøver 
kartleggingsprøver. 

• Systematisk oppfølging av 
prøveresultater; nasjonale prøver og 
kartleggingsprøver. 

• Fysiske forhold; klasserom, 
grupperom, spesialrom. 

• Fravær, bortfall av 
undervisning/spesialundervisning, 
bruk av ufaglærte vikarer. 

• Oppfølging fra ledelsen - behov for å 
bli sett - spesielt for nyansatte. 

• Enkeltelever, utfordrende (faglig eller 
sosialt) “spiser” all 
oppmerksomhet/ressurs - går ut over 
de “usynlige” og alle. 

• Personalmodellen/lærertettheten på 
småtrinnet. 

 

SFO 

 

• Fravær, høyt. 
• Enkeltelever, utfordrende, spiser all 

oppmerksomhet/ressurs på bekostning 
av andre barn 

• Ekskludering av barn som opplever 
utenforskap pga. spesielle behov og 
høy pris 

• Fysiske forhold 
o utstyr og leker inne og ute 
o sambruk skole/SFO, 

romkapasitet. 
• Tid 

o samarbeid mellom skole/SFO 
o tid til for/etterarbeid 

• Variasjon på hvordan 
lærer/pedagogiske medarbeidere 
jobber som et team. Ulik anerkjennelse 
av hverandres kompetanse og 
profesjon. 
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Muligheter Trusler  
 
Skolen 

• Systematisk oppfølging av 
prøveresultater; 
kartleggingsprøver og 
Nasjonale prøver. 

• Tidlig innsats - hente inn 
elever med svake 
resultater; f.eks lesekurs, 
regnekurs. 

• Profesjonsfellesskap. Økt 
profesjonsfaglig fokus i 
trinn-, avdelings- og 
fellestid. Avdelingsmøter 
nevnes spesielt. 

• Digitale muligheter - økt 
bruk og økt utnyttelse av 
digitale muligheter i 
undervisning, oppfølging av 
den enkelte elev. 

• Fagfornylesen/LK20 - 
helhetlig tenkning. 

• Skolevandring 

 

SFO 

 
• Kunnskapsdeling og enda mer 

kompetanseheving. 
Videreutdanning og faglig 
utviklingsmuligheter internt. 

• Tettere samarbeid skole/SFO: 
o samarbeid på tvers 
o vedr. barn med 

spesielle behov 
• Bruk av nærmiljøet og 

fasiliteter i nærheten.  
• Tilpasset aktivitetstilbud - 

progresjon. 
• Økt samarbeid med: 

o Jåttå vgs 
o opplæringskontoret 

(lærebedrift og 
opplæring i bedrift) 

• Ny nasjonal rammeplan for 
SFO og Stavangerskolen mot 
2025 
 
  

 
Skolen 

• Økonomi - manglende oppfylling av 
lærernorm. 

• Bruk av ufaglært arbeidskraft. - vikarer. 
• Organiseringen på småtrinnet 
• Stor slitasje, krevende 

arbeidssituasjoner, spesielt knyttet til 
utagerende barn og barn med store 
behov. 

• Fysiske forhold 
o skolebygg nedslitt og mangel på 

rom 
o kommende infrastruktur-anlegg 

tett opp mot skolen, 
anleggsfasen. 

 

 

 

 
 
 
 
SFO 

 

• Lærernormen. Den presser andre 
yrkesgrupper ut av skolen. 

• Økonomi. Den økonomiske rammen - 
for mange barn per voksen. 

• SFO-pris, (1. trinn unntatt), 
konkurranse mot FFO og AFO. 

• Vold og trusler, fysisk og psykisk vold 
fra utagerende barn 

• Lange skoledager og mindre tid til SFO 
• Utbrente voksne som står i krevende 

arbeidssituasjoner med lange dager 
over lang tid  
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OPPSUMMERING AV FASE 3 - SKOLENS SAMLEDE VURDERING 
Gjennomføring av Fase 3 ble gjort i personalet på planleggingsdagen fredag 13. november 2020. På 

grunn av den spesielle kolonisituasjonen ble dette gjort digitalt i samarbeid på trinn/baser.  

Oppsummeringer er gjort på bakgrunn av kun trinnvis/basevis samarbeid. Resultatene er videre 

sammenfattet av skolens ledelse. 

Arbeidet med SWOT-skjemaet var også til en viss grad preget av den aktuelle korona-situasjonen. 

Momenter direkte knyttet til denne, og andre klart tidsavgrensede problemstillinger, er utelatt i denne 

sammenfatningen. 

Vi har valgt å gi separat oppsummering fra skole og SFO. Dette fremkommer i SWOT-skjema. 

 

Det tegner seg noen klare bilder. 

 

I skoledelen er en nedadgående trend i faglige resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver et 

område som skolene opptatt av. Dette må ses i sammenheng med hvordan de aktuelle resultatene 

analyseres og konsekvensene av analysen: iverksetting av tiltak. Skolen ser at vi ikke har hatt et godt nok 

systematisk arbeid knyttet til oppfølging og iverksetting av tiltak. Skolen bør også rette fokus på om den 

undervisningen som gjennomføres treffer det som måles. Det er grunn til å stille spørsmål om fokuset på 

skolen i noe for stor grad er rettet mot faglige mål, ikke mot grunnleggende ferdigheter som måles i foor 

eksempel Nasjonale prøver. 

I noen sammenheng kan dette også ses noe i sammenheng med at skolen har, over tid, hatt svært 

anstrengt økonomi som har lagt press på ressurser, samtidig med høyt fravær.  

Oppfølging av resultater, inkludert igangsetting av tiltak, bør derfor være et utviklingsområde for Jåtten 

skole. 

 

Sammenstilt med resultatene fra Fase 1 og Fase 2 fremkommer det i Fase 3 at skolen bør videreutvikle 

og utnytte digitale muligheter i større grad. Dette bør videreføres som et utviklingsområde for skolen. 

 

Inkludering er et uttrykt mål på Jåtten skole jf. Vi som jobber på Jåtten TAVLA. Felles for både skole og 

SFO er at elever med utagerende adferd utfordrer og bidrar til slitasje i personalet. Skolen bør jobbe 

videre med hvordan vi møter og håndterer barn med utfordringer knyttet til utagerende atferd og da 

hele tiden med inkludering som overordnet mål. Dette har vært gjort over tid, særlig i SFO, men bør 

videreføres.   

 

Profesjonsfelleskap, faglig utvikling og økt samarbeid fremkommer som behov både i skoledelen og SFO, 

dette til tross for at de samme områdene også fremkommer som styrker på Jåtten skole. Helhetlig 

tenkning, profesjonsfelleskap og samarbeid er en del av LK20, særlig overordna del og en del av skolens 

oppdrag i henhold til læreplanen. Dette området inkluderer økt og bedre samarbeid også mellom skole 

og SFO-ansatte. En forutsetning er gjensidig anerkjennelse av de ulike profesjonene som jobber i skolen. 

Selv om dette er en videreføring av arbeid som har hatt høyt fokus på Jåtten skole over tid, bør dette 

videreføres. 

 

Skolen har de siste årene prøvd en modell med tre kontaktlærere på to klasser på 1. og 2. trinn. Det er 

ikke samstemt enighet om dette er en god eller dårlig modell i personalet. Det er avtalt at modellen skal 

evalueres våren 2021 , med tanke på om denne skal videreføres eller ikke. Under forutsetning av at 

dette blir gjort anses det ikke som hensiktsmessig å videreføre dette som et utviklingsområde. 
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Valg av utviklingsområder 

 

• Systematisk oppfølging av prøveresultater; kartleggingsprøver og nasjonale prøver. 

• Digitale ferdigheter  

• Inkludering (videreføring) 

• Profesjonsfelleskap, faglig utvikling og økt samarbeid (videreføring) 

 
 
FASE 4 
 

AVTALE OM OPPFØLGING ETTER STÅSTEDSANALYSEN 2020 – Jåtten skole 

 
Jåtten skole har gjennomført Ståstedsanalysen i løpet av høsten 2020. På grunn av Koronaepidemien 

har det ikke vært mulig å gjennomføre et oppfølgende dialogmøte mellom skolen og Oppvekst og 

utdanning.  

 
Rapporten viser at Jåtten skole har en rekke positive resultater å vise til. Elevene gir blant annet uttrykk 

for høy trivsel og at de ansatte som bryr seg om dem og gir dem nødvendig støtte. Foreldre opplever en 

god kommunikasjon mellom hjem og skole, høy trivsel og et godt aktivitetstilbud på SFO. 

 

 

Personalet ved Jåtten skole har i arbeidet med Ståstedsanalysen framhevet både styrker og utfordringer. 

Skolen har i denne prosessen valgt å skille mellom skoledelen og SFO.  

Skolens SWOT-analyse følger som vedlegg til avtalen. 

 

På bakgrunn av de ansattes vurderinger av skolens resultater og egenvurderingen har Jåtten skole 

for kommende periode valgt ut følgende utviklingsområder: 

• Systematisk oppfølging av prøveresultater; kartleggingsprøver og nasjonale prøver 

• Digitale ferdigheter  

• Inkludering (videreføring) 

• Profesjonsfelleskap, faglig utvikling og økt samarbeid (videreføring) 

 

Oppvekst og utdanning støtter skolens valg av utviklingsområder. Vi mener at Jåtten skole, 

gjennom systematisk arbeid med vurdering av elevenes kartleggingsresultater og eksisterende 

undervisningspraksis, sannsynligvis vil kunne heve elevenes grunnleggende lese- og 

regneferdigheter både på småskole- og mellomtrinnet.   

 

Lykke til med videre utvikling av Jåtten skole! 

 

 

Rune Knutsen                                   Arne Kristian Espedal 
         Oppvekst og utdanning               Jåtten skole 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 09/21 

SAK Elevundersøkelen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Elevundersøkelsen 2020 ble gjennomført på 5. til 7. trinn i 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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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 10/21 

SAK Foreldreundersøkelsen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2020 og avsluttet 06.12.20. 

 

Foreldre til elever på 3. og 6. trinn var invitert til å delta. 

 

Det er obligatorisk for skolen å gjennomføre undersøkelsen, men frivillig for foreldre å delta. 

 

Svarprosenten endte på 89%. Dette er svørt bra og den høyeste svarpresenten skolen har 

hatt noen gang.  

 

Svarprosenten for Stavanger sett under ett var 

 

Skolen jobber videre med å analysere resultatene.  

 

En oversikt over resultatene, se under.  

 

Resultatene er lagt ut på skolens hjemmeside, under Våre resultater: Jåtten Skole - 

Foreldreundersøkelsen 3., og 6. trinn (minskole.no) 
 
 

 
  

https://www.minskole.no/jaatten/Underside/1081
https://www.minskole.no/jaatten/Underside/1081
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 11/21 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Eventueltsaker meldes i forkant, fortrinnsvis før fredag 15. januar 2021. 
 


