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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, elevrepresentan 

 

 

Sak nr.:  

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

Sak 12/20 Referat 
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. 
 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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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 atak 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 fror 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 viderføreres. 

• 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 

• 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 internasjone 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. 
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Rektor 
Korona 
Skolen forholder seg til de råd helsemyndighetene, både lokalt og sentralg, gir med hensyn 
til den pågående smitte faren av koronavirus. I tillegg har skolen iverksatt noen tiltak for å 
redusere fraen for smitte; skjerpa rutiner knyttet til håndvask, hosting/nysing i 
albuehulen/papir og opphør av håndhilsing 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 undervising/drift i SFO, f.eks. Eldres dag, 
fellesamlinger/forestilling. 
Skolen tar høyde for at situasjonen kan endres raskt og på kort varsel. 
Hjertestarter 
Skolens hjertestarter er nå registert i Hjelp 113-appen. Det innebærer at alle som har appen 
kan se hvor nærmeste hjertestarter befinner seg. Registreringen innbærer 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. Avviksystemet Synergi er faset ut. Alle 
skolens ansatte har gått gjennom e-læringskurs. Det nye avviksystemet 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 
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. Vinnerene 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 dgitale 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 
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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 avskluttet med et merfrobruk 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 prrosent. 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 totalte personalkostnader med viderføring av dagens 
aktivitetsnivå og utgangspunkt i lærernormen 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 intitiaativ 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 pnkt, bortsett fra en 
dag som flyttes fra 19.04.22 til 11.11.21. 
Forslaget er drøftet med skolene i bydelen, mepersonalet 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 
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. Hesesjefen avdekker en 
rekke forhold, de fleste knyttet til slitasje, vedlikehold og renhold, samt behov for 
rehabilitering/utbygging. 
Helsesefens 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: 



 

 

5/5 

Sak nr.:  

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 

 
 

 

 
 
 

  


