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Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Ragnhild Lindø, vara-representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, representant, lærerrepresentant,  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Arne Kristian Espedal, rektor 
Egil Olsen, Sak 44/14 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Kristin Bade Veire, politisk oppnevnt representant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
 

 

 

Sak nr. 

Sak 34/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 03,10.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Mandag 06.10.14 ble Sak 44/14 sendt ut som ny sak.  
Det ble i saksframlegg foreslått at Sak 44/14 tas som egen sak kl. 14:00 med Leder 
av Kommunalutvalg for BMU til stede. 
Før nyttår må FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye representanter 
med personlige vararepresentanter for perioden 2015-2016. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 35/14 Referat 
Referat fra møtet 02.06.2014 ble sendt ut per mail den 03.06.2014. Samtidig ble 
referatet lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av 
innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 02.06.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 
 



Sak 36/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Elevrådet har hatt to møter i år og konstituert seg. Elevrådet har mange forslag om 
turneringer og konkurranser som det jobbes videre med.  Trivselslederne etterlyser mer 
og nytt utstyr til aktivitetene. 
Elevrådet  har tatt initiativ til deltakelse og står for gjennomføring av Blimed-dansen 
fredag 24. oktober. 
 
FAU 
FAU har hatt ett møte. FAU har fortsatt ikke valgt leder. Saken skal opp på nytt på møtet 
i kveld. 
FAU er fortsatt opptatt av trafikksikkerhet og jobber også med nye runder av 
reflekskonkurrans. 
FAU minner også om fristen med å søke FAU midler er 1. november. I den 
sammenheng ble det etterlyst om skolen har gjort forutsetningene for biblioteks 
bevilgningene. 
 
Personalet 
Årets 1. trinn er utfordrende og det jobbes godt med å etablere rutiner.  
Personalet er også opptatt av å få spesialundervisningen til å fungere bedre i ny modell 
og gjeldende rammevilkår. 
 
Rektor 
Internkontroll 2014-2015 
Skolens Internkontroll er revidert og omarbeidet. Kapittel om Skarpe situasjoner er tatt 
inn i planen og Tiltakskort er utarbeidet. HMS handlingsplan er også nytt kapittel i tilegg 
til at det er gjort flere større og mindre endringer. 
Internkontrollen er et levende dokument for personalet og den til enhver tid gjeldende 
versjonen ligger på It’s learnig med tilgang for hele personalet. 
I tillegg er Internkontrollen lagt ut på skolens hjemmeside, da som versjonen per 
02.08.2014. 
Ny hjemmeside 
Skolen vil høsten 2014 legge om til ny hjemmeside; www.minskole.no/jaatten. Den 
gamle siden vil bli faset ut før jul. Den nye siden er mer tilrettelagt for mobiltelefon og 
nettbrett og har en rekke nye løsninger. Nettsiden leveres av samme leverandør som 
tidligere. 
Det er et omfattende arbeid å legge om og det vil ikke bli gjort før høstferien, 
sannsynligvis senere. Hele personalet skal også ha opplæring i den nye løsningen. 
Omdisponering av fag. 
I henhold til Opplæringsloven og mulighet for å omdisponere fag for enkeltelever, den 
såkalte 25% regelen, er det gjort fire vedtak om omdisponering av fag for enkeltelever. 
Dette er elever som har nådd kompetansemålene i ett eller flere fag. 
To elever på 7. trinn vil følge matematikkundervisningen på 8. trinn på Hinna 
ungdomsskole. For å få dette til moe noe norsk og noe engelsk omdisponeres til 
matematikk. 
To elever på 6. trinn følger deler av matematikkfaget på 7. trinn. For å få dette til må 
elevene ut av 0,5 time norsk. 

Klasseturer 
De tre klassene på 7. trinn har alle vært på klassetur i september. Turene er arrangert av 
foreldrene og i privat regi, bortsett fra en tur der en skoledag utgjør en av turdagene. 
Bortsett fra dette er turene arrangert utenom skoletid.  
Det er søkt om tillatelse og rektor har innvilget tillatelse til å arrangere turene med en 
rekke forutsetninger. Forutsetningene går på forebygging, sikkerhet og varsling 
Innskriving – neste års 1. trinn 
Skolene i Hinna bydel, i samarbeid med Vaulen skole, har fordelt elever født i 2009, 
mellom skolene. Fordelingen tar utgangspunkt i grensene trukket i 2013. Grensene 
forholder seg strengt til prinsippet om nærmeste skole. 1. oktober sender skolene ut brev 

http://www.minskole.no/jaatten


med informasjon og registreringsskjema, der det blant annet er mulig å søke skoleplass 
på annen skole enn nærskolen etter prinsippet om «Fritt skolevalg». 
Jåtten skole sender ut brev til 77 elever. Dette tallet er noe lavere enn forventet. 
Sørmarka, disposisjonsplan 
Stavanger kommune, Park og vei, har startet arbeidet om Disposisjonsplan for 
Sørmarka friområde. I den forbindelse er skolene bedt om å komme med innspill. 
Etter drøftinger i personalet vil Jåtten skole gi innspill til dette arbeidet. Frist for å sende 
innspill er 17. oktober. 
Rektor har også bedt elevrådet drøfte saken. Elevrådets innspill vil bli tatt inn i skolens 
innspill. 
Parkering - Betlehem 
Etter henvendelse fra husstyret på Betlehem har rektor sendt ut følgende brev til alle 
brukere av Jåtten skole på ettermiddags- og kveldstid: 
Jåtten skole har mottatt henvendelse fra husstyret til bedehuset Betlehem: 

Vi opplever noen ganger at parkeringsplassen er full av biler fra aktiviteter som foregår på 
Jåtten skole når vi kommer på kveldstid. Dette kan til sine tider skape problemer for 
arrangement ved Betlehem. Vi synes at det er skolens ansvar å tilrettelegge parkering for 
besøkende til Jåtten skole også på kveldstid.   

Parkeringsplassen ved bedehuset Betlehem er ikke parkeringsplass for brukere av Jåtten skole. 

Parkeringsplassen er privat og tilhører Betlehem. Ved inngang til parkeringsplassen står følgende 
skilt: Parkering for besøkende til Betlehem eller etter avtale. Dette gjelder også på 
ettermiddags- og kveldstid. 
 

Jåtten skole har parkeringsplass ved Hinna-huset, se kart under. Kjør inn Ordfører 
Tveteraasgate og parker på parkeringsplassen der. 
Jåtten skole ber alle brukere av Jåtten skole på ettermiddags- og kveldstid respektere 
dette. Videre ber vi alle brukere av Jåtten skole bidra med å redusere trafikken i Ordfører 
Askelandsgate ved ikke å nytte Ordfører Askelandsgate som adkomst til skolen. Bruk 
Ordfører Tveteraasgate. 
Skolegården til Jåtten skole er en lekeplass og et nærmiljøanlegg. Det er «Innkjøring 
forbud» med underskilt «Innkjøring etter avtale» til skolegården. Avtale kan gjøres i 

forbindelse med varelevering og i forbindelse med større arrangementer.  For øvrig 
gjelder veitrafikklovens bestemmelser. 
Ved større arrangementer; foreldremøter for flere klasser, julefrokoster, konserter eller 
arrangementer som forventes å medføre mange besøkende og stort parkerings-press, 
kan skolegården åpnes for ordnet parkering. Dette gjøres kun etter avtale med skolens 
ledelse. 
I tillegg har FAU ved Jåtten skole inngått avtale med Betlehem om regulert parkering, mot 
betaling, både i skolegården og på parkeringsplassen til Betlehem i forbindelse med 
større arrangementer (Viking-kamper) i Hinnavågen. 
Til orientering har Jåtten skole og Betlehem inngått avtale om parkering på 
parkeringsplassen ved Betlehem for skolens ansatte. Ansatte som ønsker denne 
ordningen betaler kr. 500,- og får tilsendt parkeringskort. Kun ansatte med parkeringskort 
kan parkere på parkeringsplassen. Alle andre henvises til parkeringsplassen ved Hinna-
huset. 
Vi forventer at innholdet i denne mailen videreformidles til alle brukerne av Jåtten skole på 
ettermiddags- og kveldstid. Jåtten skole er glade for at skolen kan nyttes utover ordinær 
skole/SFO-tid. Vi forutsetter imidlertid at aktiviteter hos oss ikke er til ulempe for andre og 
at brukerne forholder seg til veitrafikkens bestemmelser og øvrig skilting.  

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

Sak 37/14 Den økonomiske situasjonen. 
Viser til bystyrets vedtak den 16. juni, sak 94/14 vedr tertialrapportering. Den generelle 
budsjettreduksjonen var kr 12 mill. Denne budsjettreduksjonen kommer i tillegg til effekt 
av omlegging av ressursfordelingsmodellen. Samlet utgjør disse to budsjettreduksjonene 
er kr. 490 000 i 2014. 
Rådmannen varsler nå ytterligere budsjettreduksjon, med virkning fra senest 1. januar 
2015. 
 
Vedtak 
Driftsstyret tar til etterretning av at innsparingstiltak vurderes og iverksettes. Driftsstyret 
er bekymret dersom innsparing går ut over elevrettet arbeid og berører skolens 
lovpålagte oppgaver. 



Sak 38/14 Økonomirapport, september 2014 
I innkalling var økonomirapporten per 31. august vedlagt. Rapporten viser et 
mindreforbruk på kr. 107 403,-, tilsvarende 99,62 % av periodisert budsjett. Dette er 
noe under forventing. 
Rektor redegjorde muntlig for budsjettsituasjonen ved utgangen av september. 
Tallene er foreløpig ikke endelige. 
Merforbruket ved årets slutt forventes å bli innen rammen av +/- 3%. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for tas til orientering 

Sak 39/14 Bomring 
Det har kommet innspill fra foreldre om forslag til plassering av framtidig bomstasjon. 
Forslaget innebærer at skolekretsen blir delt i to.Jåtten skole vil ikke være høringsinstans 
i prosessen om utvidet bompengeordning. Driftsstyret er av den oppfatning at driftsstyret 
ikke skal mene noe i denne saken og slutter seg til FAU som heller ikke ønsker å uttale 
seg om den aktuelle bom-plasseringen.  
 

Vedtak 
Forslaget til plassering av bomstasjoner i bompengeringen Nord-Jæren, der en bom er 
plassert på Fv44 Gausel, tas til orientering. Driftsstyret uttaler seg ikke i denne saken. 

Sak 40/14 SMU 
Skolemiljøutvalget har møte torsdag 05.06.2014. Innkalling og saksliste var vedlagt. 
 
Vedtak 
Innkalling SMU 05.06.2014 tas til orientering. 

Sak 41/14 Skoleruta 2015-2016 
Forslaget til skolerute for Jåtten skole er drøftet i personalet, med tillitsvalgt og SFO. 
Skoleruten har også vært drøftet mellom skolene i bydelen. Forslaget innebærer at 
Jåtten skole starter to dager før veiledende skolerute.  
Forslaget at planleggingsdager legges på følgende tidspunkt: 
Undervisningspersonalet: 10.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014, 13.11.2014, 04.01.2015. 
Den 6. planleggingsdagen er ikke datofestet og innebærer ikke skolefri dag. 
SFO-personalet: 11.08.2014, 12.08.2014, 13.11.2014, 04.01.2015, 06.05.2015 
 

Vedtak 
Skoleruten 2015-2016, Jåtten skole, fastsettes som vist i forslag 

Sak 42/14 Personalseminar  
Med hjemmel i budsjettvedtak, Sak 19/14 inviteres personalet til personal-seminar til 
Amsterdam i november. Personalet reiser onsdag 12. november og returnerer lørdag 
15. Personalseminaret har en egenandel på kr. 1000,-. Personalseminaret vil ha et 
tredelt mål; Faglig, kulturelt og sosialt. Per dato er det 73 ansatte ved Jåtten skole som 
deltar på personalseminarer. 
I forbindelse med tidlig flyavganger ettermiddag onsdag 12. november er det aktuelt å 
finne ordninger som kan sikre at alle rekker flyet.  
Driftsstyret uttrykte sterk støtte og viktigheten av å dra på seminar av denne type. 
 
Vedtak 
Driftsstyret gir sin støtte til avvikling av personalseminar for ansatte ved Jåtten skole i 
perioden 12. til 15. november 2014. 

Sak 43/14 Ståstedsanalyse 2014 – orienteringssak 
Stavanger kommune har besluttet at det tidligere skolevurderings-systemet; 
Responsen og Dialogen, skal legges vekk. Som nytt verktøy skal 
Utdanningsdirektoratets kvalitetssikringssystem; Ståstedsanalysen for 
grunnskolen nyttes i Stavanger.  
Ståstedsanalysen er et skolevurderings og kvalitetssikringssystem i tre/fire faser. 
Jåtten skole er pålagt å starte arbeidet med Ståstedsanalysen høsten 2014. 
Arbeidet er omfattende og krever mye tid. Framlagt framdriftsplan følges. 
Undersøkelse i undervisningspersonalet igangsettes 15. oktober.  
Framdriftsplan og drøftingsdokument med kommentarer var vedlagt innkallingen. 
 



Vedtak 
Informasjon og framdriftsplan tas til orientering. Ferdig rapport og avtale med Stavanger 
kommune legges fram for driftsstyret til orientering når arbeidet er sluttført. 

Sak 44/14 Trafikk-Ordfører Askelandsgate 
I etterkant av utsendelse av innkalling til driftsstyrets møte 13.10.2014 har leder av 
Kommunalstyret for miljø og utbygging, Egil Olsen, svart på henvendelse om å komme 
til Jåtten skole. Egil Olsen ble orientert om saken, og deltok på befaring, i forkant av 
møtet. 
Hovedtema var trafikkavvikling og tilkomst til skolen i Ordfører Askelandsgate. Egil Olsen 
fikk forelagt helsesjefens tilsynsrapport fra 2012, dokumentasjon på driftsstyret og 
bydelsutvalgets behandling og skolens innspill og arbeid med saken. 
FAU sitt forslag til løsning med rundkjøring ble også lagt fram. Driftsstyret er overrasket 
over at Ordfører Askelandsgate ikke er nevnt i forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for 
Stavanger kommune. 
Det haster med å iverksette trafikksikringstiltak. Midlertidige løsninger bør vurderes. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret ber Egil Olsen arbeide politisk for bedre trafikksikring i Ordfører 
Askelandsgate. Dersom langsiktige løsninger ikke kan realiseres på kort sikt bør 
midlertidige tiltak som ikke krever reguleringsarbeid iverksettes så snart som mulig. Det 
vises i den sammenheng til forslag som fremkom i møtet. 

Neste ordinære møte i Driftsstyret; mandag 01.12.2014. 
 
 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal 

 

 


