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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540  13.11.2019 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: Tirsdag 12. november 2019, kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, vara  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall: Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 

 

Sak 39/19 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten den 28.10.2019. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 40/19 Referat 
Referat fra møtet 09.09.2019 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 10.09.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 09.09.2019 godkjennes. 

Sak 4119 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kunstkonkurranse 
Elevrådet arrangerer kunstkonkurranse. Årets tema er: Gjenbruk. Eleven lager 
kunstverkene hjemme og det er satt opp klare kriterier for materialbruk. Kunstverkene 
leveres inn onsdag 13. november og står utstilt i vestibylen i et par uker. Juryen består av 
elever fra elevrådet og kåring foretas i uke 49. 
Kanonballturnering 
Elevrådet planlegger å gjennomføre kanonballturnering på nyåret. 
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FAU 
Regnskap 2019 
FAU har gjort opp status for regnskap 2019. Regnskapet viser overskudd og det er bevilget 
penger til innkjøp av hjertestarter til skolen og grøtfest for elevene onsdag 18. desember. 
FAU signaliserer at de kan gi ytterligere støtte. En hovedgrunn til det gode resultater er at 
mobbemanifest ble sponset av Hinna park og at Viking har hatt et godt år 
(parkeringsdugnad) 
FAU Feed 
FAU sender ut en FAU Feed – kort informasjon til foreldrene om hva FAU er opptatt av – 
etter hvert møte. Feeden legges på hjemmesiden og sendes ut til foreldrene via FAU 
representantene. 
Foreldretavla 
FAU ønsker å rette oppmerksomheten mot Foreldretavla og vil samarbeide med skolen om 
en kampanje i perioden fra nyttår til vinterferien. FAU tenker at denne kampanjen bør følges 
opp på vårens foreldremøter. 
 
Personalet 
Økonomi 
Det vises til den økonomiske situasjonen på skolen. I forbindelse med juleaktiviteter spares 
det på alle områder. Kreativitet, gjenbruk og naturmaterialer vil bli brukt i forbindelse med 
juleverksted. 
Økonomien slår også inn med redusert vikariering med fravær. Det går ut over 
undervisning og spesialundervisning. Det vises også til siste orienteringssak fra rektor, se 
under.  
 
Rektor 
Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 
Det vises til Sak 35/19. I henhold til vedtak sendte rektor innspill innen tidsfristen 
15.09.2019. Skolens innspill er gjengitt i sin helhet som vedlegg, se Vedlegg i innkallingen. 
Registrering av elever som begynner på skolen høsten 2020 
Fredag 25. oktober sendte skolen ut registrering til elever som skal begynne på skolen 
høsten 2020, født 2014. Det ble sendt til sammen 118 brev. Utsendingen er koordinert med 
andre barneskoler i bydelen og Vaulen. 
Skolen henter navn/adresser fra Folkeregisteret. 
Erfaringsmessig er det en plass mellom 10 og 20 prosent som faller ut, enten på grunn av 
flytting eller velger andre ikke kommunale skolert. 
Public Oppvekst 
Skolen gikk i oktober over til digital saksbehandling og arkivsystem. Det innebærer en stor 
omlegging av rutiner på skolen og for foreldre. Brev fra skolen vil i prinsippet heretter 
komme som elektronisk post. Informasjon er gitt på skolens hjemmeside.  
Omleggingen gjelder alle skoler og barnehager i Nye Stavanger, ressurssenter og PPT. 
Systemet, som organiseres av byarkivet i Stavanger, heter Public Oppvekst. 
Det er en omfattende omlegging og personalet må nødvendigvis bruke noe tid for å bli kjent 
med systemet og rutinene. I denne forbindelse oppfordrer Stavanger kommune alle foreldre 
til å opprette digital postkasse. De som ikke har slik postkasse vil motta brev, men 
postgangen vil ta mye lenger tid. 
Yolo 
Skolen gikk i oktober ut med en klar anbefaling om å slette appen Yolo, tilknyttet Snapchat. 
Appen tillater anonyme meldinger. I anbefalingene vises til Barnevakten.no som også 
oppfordrer alle foreldre og skoler til å følge med og slette appen. Grunnen er mulighet for 
mobbing, anonymt. Appen er beregnet for 17+ år. 
Skolen har konkret erfaring av at aktuell app er brukt til mobbing. 
Elevundersøkelsen 
I løpet av oktober/november 2019 vil Elevundersøkelsen bli gjennomført på 5.-7. trinn. 
Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn, men skolen gjennomfører undersøkelsen 
også på 5. til 7. trinn. Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres digitalt. 
Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn vil bli gjennomført i november, med endelig 
svarfrist i desember. Undersøkelsen er frivillig å svare på. Undersøkelsen er obligatorisk 
nasjonal og gjennomføres digitalt. Foreldrene får tilsendt passord.  
Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
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Per dato har 42 prosent av de inviterte svart. Fristen for å svare er 2. desember. 
Dansk delegasjon 
Tirsdag 29.oktober hadde skolen besøk av en dansk delegasjon som ville lære mer om 
skolens samarbeid rundt praksisplasser knyttet til Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. 
Delegasjonen ble tatt imot av SFO. 
Uke mot vold 
Stavanger kommune arrangerer i uke 48 uke mot vold. Kampanjen retter seg mot vold i 
nære relasjoner. Skoler er oppfordret til å markere uken i november, blant annet med 
opplesing av et brev; Hei alle barn, fra komiker Rune Andersen. Det oppfordres videre at 
helsesykepleier eller andre enn kontaktlærer leser brevet og deltar i klassen når brevet 
leses opp. 
Jåtten skole vil markere denne uken med å lese opp brevet på 5. til 7. trinn. 
Helsesykepleier leser. På 1.-til 4. trinn utsettes opplesingen til den uken som er planlagt 
med eget bydelsprosjekt om vold og seksuelle overgrep. Hinne bydel har tatt initiativ til 
samkjøring mellom de to prosjektene. 
Personvernopplysninger 
Delvis som følge av at konsulentfirmaet PVC har utarbeidet en rapport om 
“Etterlevelse av personvernregelverket i Stavanger kommune, Oppvekst og 
utdanning” og delvis som følge av brudd på personvern i Bergen og Arendal, er det 
svært stort fokus på personvern for tiden. Dette har konkret ført til at tilgang til 
klassemiljø-undersøkelsen Spekter, alle typer apper som skoler og barnehager har 
brukt til kommunikasjon med foreldre, er midlertidig stanset eller sperret.  
Jåtten skole har brukt Spekter, men ikke apper til kommunikasjon med foreldre. 
Skolen har gode erfaringer med Spekter som en av flere måter å kartlegge 
klassemiljøet på, og håper derfor hensyn til personvern blir ryddet av veien slik at 
verktøyet kan tas i bruk igjen. 
Ut over det har rektor, i hele personalet, minnet om personvernreglene, bruk a 
kommunikasjonsverktøy/sosial medier, taushetsplikt og opplysningsplikt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU starter refleksvest-konkurransene 11. november. Første 
periode går fram til jul. Andre periode går fra nyttår til vinterferien. FAU stiller som 
vanlig med premie til beste klasse på henholdsvis 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. 
Gjennomføringen av konkurransen gjøres på samme måte som 2018/2019. 
Det kan være en ide, under forutsetning av at ordningen med sommertid/normaltid, 
fortsetter, å starte konkurransen noe tidligere i oktober og ta en pause når klokken 
stilles til normaltid siste søndag i oktober. 
Jåtten SFO 
Jåtten SFO omtales i Stortingsmelding nr. 6, som ble lagt fram av regjeringen fredag 
8. november. På side 109 i Stortingsmeldingen omtales satsingen på kompetanse og 
faglig oppdatering i Jåtten SFO. Stortingsmeldingen ligger her:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/st
m201920200006000dddpdfs.pdf 
Situasjonen på skolen 
Driftsstyret ble orientert om utfordringer og konsekvenser med utagerende elever. 
Saken refereres ikke. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 42/19 Økonomirapport 
Gjeldende økonomirapport, utgangen av september, viser et merforbruk på noe over 
1,5 millioner kroner, tilsvarende 104,49 prosent av periodisert budsjett. 
Per dato er tallene svært like per utgangen av oktober, tilsvarende 104,13 prosent.  
SFO ligger per utgangen av oktober marginalt under 103 prosent, mens skoledelen, 
der det gjenstår noen refusjoner, ligger på 104,32 prosent av periodisert budsjett. 
Det vises til tidligere bekymring vedrørende budsjetter, særlig til driftsstyrets varsling i 
mai 2019. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport tas til orientering 

Sak 43/18 Etablering av samarbeidsutvalg (SU) 
Det vises til informasjon i sakspapirene. Vedtekter for SU blir vedtatt politisk senere i 
november.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf
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Vedtak: 
Saken tas til orientering. Skolens nåværende driftsstyre møter etter vedtatt møteplan 
til konstituerende møte 13. januar 2020. 

Sak 44/19 Sosial Handlingsplan 2019-2025 
Det er utarbeid forslag til revidering av gjeldende Sosial handlingsplan. Forslaget er 
også utvidet med tanke på gyldighetsperiode og samsvarer med perioden for 
Kvalitetsplanene for stavangerskolene. 
Den vesentligste endringen gjelder tydeliggjøring av aktivitetspliktene i 
Opplæringslovens kapittel 9A, Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø og 
presiseringer av 9A-5. En hovedårsak til behovet for revidering er fylkesmannens 
tilsynsrapport etter tilsyn med 9A i Stavanger kommune. 
Driftsstyret er opptatt av at planen må kommuniseres ut til elevene og foreldrene. 
 
Vedtak: 
Foreslått endring av Sosial handlingsplan for Jåtten skole vedta og gjøres gjeldende 
for perioden 2019-2025. Planen omfatter også Handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø, jf. Opplæringslovens kapittel 9A. 

Sak 45/19 Nasjonale prøver høsten 2019 
Resultatene fra Nasjonale prøver er kommet og lagt ut i Skoleporten.no. Skolen har 
mer detaljerte resultater og jobber med å analysere disse. Den enkelte elev får 
tilbakemelding på eget resultat. Resultatene vil bli drøftet på aktuelt trinn og i samlet 
personale. Det gjelder også resultatene fra 8. trinn, avgiverskole. 
På femte trinn oppnår skolen 50, 49, 49 skalapoeng i henholdsvis engelsk, lesing og 
regning. Dette er et noe svake resultat enn tidligere år. Landsgjennomsnittet i alle 
disipliner er 50. 
Fritaksprosenten, etter vedtak, er 5,1 prosent. Gjennomføringsprosenter er 1200. 
På 8. trinn (avgiverskole) er resultatene henholdsvis: 52 (engelsk), 51 (regning) og 51 
(lesing). 
 
Vedtak: 

Orientering om gjennomføring og resultatene fra Nasjonale prøver høsten 2019 
tas til orientering. 

Sak 46/19 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak: 
-------- 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 


