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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  14.12.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Jåtten skole, digitalt 

Møtedato/ -tid: mandag 13.12.2021 kl. 14:00.   

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Kristoffer Engenes, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Irene Høyland Ufeng, 7C, elevrepresentant 
Jørgen Øglænd, 7C, 7C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Forfall Marit Brurok, representant, undervisningspersonalet 

 

 

Møtet ble gjennomført digitalt, i Teams. 
 
 

Sak nr.:  

Sak 36/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  den 02.12.2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 37/21 Referat 
Referat fra møtet 13.09.2021 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 14.09.2021.  Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 13.09.21.godkjennes. 

Sak 38/21 Korona-situasjonen 
Se orientering i innkalling.  
Tirsdag 7. desember la regjeringen fram nye tiltak og innførte trafikklysmodellen. 
Torsdag 9. desember kom beskjedene at skolene i Stavanger skal driftes på gult nivå fra 
mandag 13. desember og ut året. Rektor orientert om situasjonen per dags dato.  
Oppdatert status legges ut på hjemmesiden daglig. 
PS: 
Regjeringen la fram ytterligere tiltak mandag 13. desember kl. 20:00, etter møtet. 
Tirsdag 14. desember fattet Beredskapsledelsen i Stavanger kommune vedtak om at 5.-7. 
trinn skulle ha hjemmeskole med digital undervisning fra og med onsdag 15. desember til og 
med onsdag 22. desember. 
 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

Sak 39/21 Orienteringssaker 
Elevråd 
Kunstkonkurranse. Elevrådet har nylig gjennomført kunstkonkurranse med deltakere fra alle trinn. 
Vinnerne blå kåret tirsdag 30. november; 

1.plass: Emmeline, Hannah og Annika, 7C 
2. plass: Arian, 2D 
3. plass: Kevin, 2D 

Ryddekonkurranse. Elevrådet deltar og kårer vinnere. Elevrådet er med i arbeidet for en ryddig 
skole. 
Språkbruk. Elevrådet «tar ballen» og vil drøfte hva som kan gjøres for å dempe stygt språkbruk på 
skolen. 
 
FAU 
FAU har fått ny leder, Kristoffer Engenes. Kristoffer møter i Samarbeidsutvalget.  
 
Personalet 
Litteraturuke. Mange gode tilbakemeldinger på litteraturuken gjennomført i november, uke 46. 
Personalet er sterkt preget av avdelingsleder Ståle Olsen sin bortgang.  
Skole/SF dagen er også sterkt preget av koronarestriksjoner og alle avlysningene. Alle hadde gledet 
seg og så fram til en god adventstid, men alt fellesprogram er avlyst. Personalet prøver så langt det 
lar seg gjøre å adventstiden kjekk i klassene/basene. 
Mye fravær. Vi klarer å holde hjulene i gang, men fraværet sliter.  
 
Rektor: 
Ståle Olsen døde 2. desember 
Avdelingsleder Ståle Olsen døde brått og uventet 2. desember. Ståle Olsen var avdelingsleder og 
stedfortredende rektor på Jåtten skole. 
Personalet ble i sms sent onsdag kveld bedt om å møte på personalrommet påfølgende morgen og 
rektor informerte på dette at Ståle døde på sykehuset sent torsdag kveld. Tidlig fredag ble det lagt ut 
en sak om dødsfallet på skolens hjemmeside.  
Ståle Olsen ble fredag minnet med minnelund, flagg på halv stang og ett minutts stillhet. Et bord 
med hvit duk, lys, blomster og bilde ble også satt opp på personalrommet. 
Dødsbudskapet gikk sterkt inn på elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere. 
Begravelsen finner sted i Hinna kirke tirsdag 14. desember. Skolen stenger ned all undervisning, 
men opprettholder redusert drift i SFO. Dette for at deltakelse i begravelsen gjøres mulig for skolens 
personale. 
Skolen har sendt blomster til pårørende og vil ha en krans i gravferden med påskriften «Høyt 
skattet, dypt savnet – Jåtten skole. Rektor vil ha minneord i kirken. 
Skolen har også opprettet en kondolanseprotokoll. Protokollen lå utlagt på kontoret, som hadde 
utvidet åpningstid, i uke 49. Svært mange har nyttet anledningen til å signere protokollen, som vil bli 
gitt etterlatte. 
Stillingen som avdelingsleder ved Jåtten skole vil bli utlyst så snart som mulig, og etter avtal med 
pårørende. Søknadsfristen vil bli før nyttår og ny rektor vil eie tilsettingsprosessen videre. 
Det har fremkommet bekymring for at store deler av personalet deltar i begravelsen med tanke på 
faren for omikron smitte. 
Utlysing av rektorstillingen 
Stillingen som rektor ved Jåtten skole ble lyst ut den 28.09.21 Søknadsfristen var satt til 17.10.2021. 
Utlysingen ble foretatt etter at Stavanger kommune ved Personal og Forhandling hadde 
gjennomført jobbanalyse. Dette innebar blant annet drøftinger med nåværende rektor, ledergrupp 
og tillitsvalgte ved skolen. 
Informasjon om utlysing og søknadsfrist ble lagt på skolens hjemmeside 30.09.21. 
Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 6 søkere: 

1. Upe-Våge, Sandra (46) K Fiolinlærer, Fast - 20 % 7079 FLATÅSEN  
2. Hellevik, Veronica Helen (49) K Inspektør 4018 Stavanger  
3. Olsen, Ståle (51) M Avdelingsleder 4019 Stavanger  
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4. Gannsen, Marius (57) M Kroppsøvingslærer 4025 Stavanger  
5. Skaale, Eirik Dalva (42) M Rådgiver i Oppvekst og utdanning 4019 Stavanger  
6. Refvik, Linda (56) K Avdelingsleder 4011 Stavanger 

Tre av søkerne ble innkalt til intervju. Intervjuene ble gjennomført 5. november. En av kandidatene 
som var på intervju trakk søknaden i etterkant av intervjuet. 
Mandag 29. november fikk skolen bekreftet at Veronica H. Hellevik er tilsatt som ny rektor på Jåtten 
skole. Informasjon ble sendt ut til skolens ansatte og lagt ut på skolens hjemmeside samme dag. Alt 
tyder på at Veronica tiltrer rektorstillingen 1. januar 2022. 
Etter planen vil Veronica komme på besøk på Jåtten skole tirsdag 7. desember. Hun vil møte 
personalet i SFO og lærerpersonalet. I tillegg vil det være et overføringsmøte med rektor, som går 
av med pensjon ved nyttår. 
Med unntak av ett år, 1991-1992, har Jåtten kun hatt mannlige rektorer i skolens 123 år lange 
historie. Veronica blir nr. 11 i rekken. PS: Før 1948 var det ikke stilling som skolestyrer/rektor på 
skolen, kun lærer/lærere. 
  

Veronica H. Hellevik (49) kommer fra stillingen som undervisningsinspektør på Sande 
skole, Sola. Hun har vært i stillingen i 9 ½ år. Før det var hun lærer ved Sande skole i 10 ½ 
år. Hun har også jobbet som lærer i Oslo.  
Veronica er lærerutdannet med videreutdanning innen skoleledelse. 
Veronica er bosatt på Vaulen i Stavanger med mann og tre barn. 

 
Skoleruten 2022-2023 
Det vises til sak 34/21; Skoleruten 2022-2023. Saken er drøftet med skolene i Hinna kommunedel. 
Alle skolene, bortsett fra Gausel som går for et tredje alternativ, går for det som ble kalt alternativ to; 
flytting av 11.03.23 til 17.11.22. Gausel vil flytte 11.03.23 til 30.05.23.  
Forslagen er også tatt opp i personalet på Jåtten skole, og det er full tilslutning til alternativ to. 
På bakgrunn av SU sin behandling 13.09.21 er alternativ to vedtatt som gjeldende skolerute på 
Jåtten skole. Skoleruten for skoleåret 2022-2023 er lagt ut på skolens hjemmeside. 
Skolebiblioteket 
Skolebiblioteket er denne høsten stengt på grunn av omfattende oppussing og oppgradering. 
Skolen har fått noen midler fra Såkornfondet, men bruker også av eget budsjett, til fysisk 
oppgradering og utskifting av bøker. Biblioteket er malt, møbler er skiftet ut, svært mange bøker er 
fjernet og ny vil bli kjøpt inn. Skolebiblioteket er planlagt gjenåpnet i desember.  
Personalrommet 
Personalrommet er pusset opp, malt, gul er slip og lakket, og møblert med nye møbler. Senere i 
høst vil også trapp opp til mesaninen i A.bygget bli slipt og lakket.  
Annet planlagt vedlikehold 
Det er planlagt en rekke vedlikehold på bygg: 

• Bygg A - utføres 2022: 
Vannstokk (fasade øst) erstattes.  
Vinduer (hele bygget) vedlikeholdes, skrapes og males.  
Ytterledning på fasade mot sør sjekkes for fukt og råteskader, utbedres der det er 
behov. 

• Bygg F – Fasade - utføres 2022 
Vinduer i «gavlvegg» erstattes med nye. 
Hele fasaden vaskes og males etter rep. av puss 

• Bygg D – fasade - Utføres 2022 
Løs maling og puss på fasader kartlegges - nødvendig utbedring foretas. 
Det vurderes fasadevask/ maling av hele Bygg D. 

• Garderober bygg F:  
Nødvendig innfesting/utskifting av panel bak garderobeinnredning, utføres høst 
2021. 

• Bygg B – fuktskade – utføres høst 2021: 
Fukt/råteskade - yttervegg i garderoben. Nødvendige tiltak prioriteres, - utføres 
høst 2021.  

• Bygg P - Midlertidige brakkebygg:  
Utbedring av svalgang ferdigstilles, tekking fullføres, bjelker behandles/beises. 
Utføres høst 2021.  

• Bygg G - Gymbygg – utføres 2022: 
Vinduer i sørvegg erstattes med nye, gjelder i utgangspunktet nederste vindusfelt. 
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Ytterkledning som vrir og løsner festes med hensiktsmessig festemiddel. 

• Pumpe kum og avløp – utføres i 2022: 
Koble fra slamavskiller  

GSI - Lærernormen 
Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i 
Norge. Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole;  elevtall, årstimer, 
ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, 
leksehjelp, SFO, korona, valgfag og PPT. Utdanningsdirektoratet setter i samarbeid med Statistisk 
sentralbyrå (SSB) premissene for hvilke data som samles inn i GSI, er ansvarlig for innsamlingen 
og sørger for at data overføres til KOSTRA. 
Telledato er 1.oktober. Jåtten skole videresender sine registreringer til kommunen og 
Statsforvalteren. Dette ble i år gjort innen fristen, den 4. oktober. 
Norm for lærertetthet er koblet til GSI med en egen kalkulator og viser den offisielle 
lærertettheten/gruppestørrelsen ved skolene. 
Inneværende skoleår viser denne kalkulatoren følgende: (Tall i parentes er tall fra 2020).  
Jåtten skole 1.-4. trinn skoleåret 2021/2022, gruppestørrelse 14,4 (15,5). Norm (1.-4. trinn) – 15,0 
Jåtten skole 5.-7. trinn skoleåret 2021-2022, gruppestørrelse 19,8 (20,3). Norm (5.-7, trinn – 20,0 
BlimE 
Skooen deltok i årets BlimE-aksjon, NTRK-Super.  
Skolen satte sammen en video med utsnitt av innspilte klasse/trinn videoer, samt en fellesøving i 
skolegården. 
Jåtten skole sitt video bidrag ble sendt NRK Super 18.11.21 og lagt ut på skolens hjemmeside 
fredag 19.11.21, den store BlimE-dagen. I tillegg var 6. og 7. trinn på Domkirkeplassen fredag 19. 
november og danset BlimE-dansen under gjenåpningsfesten der, sammen med flere andre klasser. 
Dessverre kunne ikke en klasse som var på tur og tre klasser som var rammet av korona delta. 

Jåtten skole sitt BlimE-bidrag kan ses her:  Jåtten BliMe 2021 - YouTube 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 40/21 Regnskapsoversikt per 30.11.2021 
Regnskapsoversikt per 31.10.2021 viser et merforbruk på snaut 900 000,-, tilsvarende 102,16 
prosent av periodisert budsjett. 
Rektor orienterte om foreløpig status per dato og per 30.11.2021. Merforbruket per 30.11.21 
er ca. 1 160 000, tilsvarende 102,5 prosent av periodisert budsjett. 
Rektor orienterte om budsjettjusteringer som gjør at SFO har et høyrere merforbruk enn 
ønskelig, per dato ca 108 prosent. 
+/- 3 prosent regelen vil bli annullert i 2021. Refusjon for koronautgifter er ikke medtatt eller 
kommet. Skolen styrer mot 103 prosent. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 41/21 Nasjonale prøver 
Resultatene fra årets Nasjonale prøver ble sendt ut i innkalling. De ligger også på 
hjemmesiden. 
Jåtten skole har hatt en nedadgående trend de siste årene. Årets resultater representerer en 
endring av dette. Resultatene er bedre enn de to foregående årene. 
Resultatene er med snittet i Stavanger og likt med eller over snittet nasjonalt. Spesielt i engelsk, 
gjelder både 5.og 8. trinn, oppnår Jåtten skole gode resultater. 
Det er store forskjeller mellom klasser.  
 
Vedtak: 
Resultatene fra Nasjonale prøver høsten 2021 tas til etterretning. 

Sak 42/21 Elevundersøkelsen 2021 
Resultatene fra årets Elevundersøkelse ble sendt ut i innkalling. De ligger også på skolens 
hjemmeside. 
Resultatene er gjennomgående gode, men vi får rødt på to indikatornivåer på 5. trinn. 
 
Vedtak: 
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2021 tas til orientering. 

Sak 43/21 Foreldreundersøkelsen 2021, 3. og 6. trinn 

http://www.udir.no/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
https://www.youtube.com/watch?v=3ocGnLWX3g4
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Foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn er gjennomført og avsluttet. Det var Ståle Olsen som 
hadde passord og tilgang til resultatmodulen. Skolen har ikke hatt kapasitet til å hente ut 
resultatene før møte. 
Etter avtale i møtet ville rektor formidle resultater og svarprosent i referatet: 
Svarprosent: 61 prosent. 
En oversikt over skolens resultater samlet, fordelt på 3. og 6. trinn og resultatene for 
Stavanger samlet vedlegges referatet.   . 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 44/21 Plan. Trygt og godt på Jåtten  
Forslag til ny Sosial handlingsplan var sendt ut som egen fil.  
Samarbeidsutvalget slutter seg til forslaget og vedtok Trygt og godt skolemiljø som Jåtten 
skole sin plan for perioden 2021-2025.  
 
Vedtak: 
Trygt og godt på Jåtten, 2021-2025 vedtatt. 

Sak 45/21 Skolekretsgrenser, ny forskrift - orienteringssak. 
Det arbeides med å fastsette nye skolekretsgrenser i hele Stavanger kommune. Rektor orienterte 
om forslaget så langt. Saken kommer til høring til skolene til våren. Elevrådet, FAU og 
Samarbeidsutvalget vil være høringsinstans. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 46/21 Skolemiljøutvalget (SMU) 
Skolemiljøutvalget hadde sitt første møte inneværende skoleår den 01.10.2021. Referat var 
vedlagt innkalling. SMU hadde nytt møte fredag 26.11.2021. Ståle Olsen rakk ikke å skrive 
referat. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 47/21 Eventuelt 
Rektor går av med pensjon 31.12.2021.  
Rektor takket for samarbeidet i Samarbeidsutvalget 
Samarbeidsutvalgets leder takket rektor for samarbeidet og imøteser samarbeid med ny 
rektor. 
 
 
Vedtak: 
-------- 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 
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VEDLEGG 

 

FORELDREUNDERSØKELSEN, JÅTTEN SKOLE, HØSTEN 2021 

3. og 6. trinn 

 

 

 

 

Trivsel 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Barnet mitt trives på skolen 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
81 23 0 7 0 0 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

39 8 0 0 0 0 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

42 15 0 7 0 0 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2368 737 87 145 50 8 4,5 

Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
93 12 - 4 0 - 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

40 5 - 0 0 - 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

53 7 0 4 0 0 4,7 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2688 499 49 83 31 17 4,7 
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Motivasjon 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Barnet mitt er interessert i å lære på skolen 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
73 31 - 4 0 - 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

37 9 - - 0 0 4,7 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

36 22 - 3 0 - 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2256 874 113 117 32 3 4,5 

Barnet mitt liker skolearbeidet 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
37 49 7 12 - - 3,9 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

19 20 - 5 - 0 4,1 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

18 29 - 7 5 - 3,8 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1231 1403 300 337 106 7 4 

Barnet mitt gleder seg til å gå på skolen 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
58 36 8 10 0 0 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

32 13 - - 0 0 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

26 23 6 9 0 0 4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1637 1107 323 216 101 5 4,2 
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Støtte fra lærerne 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og utvikling 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
82 20 4 4 - - 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

41 - 0 - 0 0 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

41 14 4 3 - - 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2487 613 134 89 32 26 4,6 

Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
96 - - 0 0 0 4,9 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

44 4 0 0 0 0 4,9 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

52 - - 0 0 0 4,8 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2677 489 94 84 26 13 4,7 

Jeg har inntrykk av at lærerne hjelper barnet mitt slik at han/hun forstår det som skal læres 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
75 30 - - - - 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

36 - 0 0 0 - 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

39 19 - - - 0 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2186 823 162 129 38 46 4,5 
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Trygt miljø 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg 

mot hverandre 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
77 26 5 - - 0 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

40 - - 0 0 0 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

37 19 4 - - 0 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2344 694 132 114 60 44 4,5 

Jeg har inntrykk av at de ansatte på skolen reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
60 32 10 4 - - 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

28 15 3 - 0 - 4,5 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

32 17 7 3 - - 4,2 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1809 851 235 223 74 188 4,3 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt kan gjøre feil, uten å bli gjort narr av i klassen 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
52 34 9 6 3 6 4,2 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

26 14 - - 0 3 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

26 20 8 3 3 3 4,1 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1706 822 314 206 61 267 4,3 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt har noen voksne på skolen å prate med hvis han/hun har behov for det 
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 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
71 23 10 3 - - 4,5 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

38 - - 0 0 0 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

33 15 8 3 - - 4,3 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2142 770 198 112 43 122 4,5 

 

 

 
Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 

fornøyd 
Litt fornøyd 

Ikke særlig 

fornøyd 
Vet ikke Snitt 

Er du fornøyd med skolehelsetjenesten? 

Jåtten 

skole (Høst 

2021) 

24 35 11 5 7 29 3,8 

Jåtten 

skole (Høst 

2021) - 3. 

trinn 

9 19 6 - - 9 3,8 

Jåtten 

skole (Høst 

2021) - 6. 

trinn 

15 16 5 4 4 20 3,8 

Stavanger 

kommune 

(Høst 

2021) 

815 1225 275 132 87 846 4 

 

 

 

 

 

Dialog og medvirkning 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Kommunikasjonen mellom hjem og skole er god. 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
67 27 12 - - 0 4,4 
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 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

33 11 4 0 0 0 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

34 16 8 - - 0 4,2 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1991 897 211 205 85 5 4,3 

Lærerne følger opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
67 19 10 - - 9 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

35 - 6 - 0 3 4,6 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

32 16 - 4 - 6 4,3 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1928 764 306 131 64 193 4,4 

Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
90 15 - - 3 0 4,7 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

42 4 0 - - 0 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

48 11 - 0 - 0 4,6 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2626 475 117 78 20 76 4,7 

Jeg kan raskt få til et møte med kontaktlæreren hvis jeg har behov for det 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
81 11 6 0 0 13 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

38 4 3 0 0 3 4,8 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

43 7 3 0 0 10 4,8 
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 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

2361 356 158 43 19 454 4,7 

Jeg kan raskt få til et møte med skolens ledelse hvis jeg har behov for det 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
45 18 8 - - 36 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

19 6 - 0 - 18 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

26 12 4 - - 18 4,3 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1429 402 345 80 45 1086 4,3 

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg/FAU og samarbeidsutvalget/SU 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

FAU fremmer fellesinteressene til foreldrene på en god måte 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
65 21 15 - - 8 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

29 8 7 0 0 4 4,5 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

36 13 8 - - 4 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1344 687 483 69 33 525 4,2 

FAU bidrar til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
62 23 16 - - 6 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

25 11 6 - 0 - 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

37 12 10 - - - 4,3 
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 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig Vet ikke Snitt 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1289 777 465 66 53 488 4,2 

SU/Driftsstyre arbeider for å skape et godt skolemiljø 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
49 - 17 - 0 27 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

21 8 - - 0 11 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

28 - 10 - 0 16 4,3 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1072 535 502 46 22 959 4,2 

Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt skolemiljø 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
61 31 15 3 - - 4,3 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

26 15 - - 0 0 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

35 16 9 - - - 4,3 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1190 1058 556 195 70 69 4 

Jeg tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klassemiljø 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 
57 34 10 - - - 4,4 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 3. trinn 

27 12 6 0 0 0 4,5 

Jåtten skole 

(Høst 2021) 

- 6. trinn 

30 22 4 - - - 4,4 

Stavanger 

kommune 

(Høst 2021) 

1285 1020 486 165 55 50 4,1 

 

 

 


