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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  700/15 02.06..2015 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 1. juni 2015 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 
Camilla Tane.Hanevik, ass. rektor, vara 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Lilly Antonette Peteresen,7C elevrepresentant  

 

 

 

Sak nr.:  

Sak 22/15 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 22.05.2015. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 23/15 Referat 
Referat fra møtet 13.04.2015 ble sendt ut per mail den 14.04.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 13.04.2015 godkjennes. Driftsstyrets leder og rektor underskriver 
protokollen. 
 

Sak 24/15 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker 
 

Elevråd 
Hoppetaukonkurranse 
Elevrådet har nylig gjennomført hoppetaukonkurranse for alle klassene. Klasse 7C ble 
beste klasse og vant også beste klasse i Rogaland. (Se også ytterligere informasjon 
under orienteringssaker fra rektor) 
 



 

 

2/4 

Sak nr.:  

Talentiade 
Elevrådet har nyliug gjennomført Talentide for 1.-3. trinn og 4.-7. trinn. (Se også ytterligere 
informasjon under orienteringssaker fra rektor) 

 
Personalet 
Økonomi 
Personalet uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen. Bekymringen tas opp 
under Sak 25 og 26/15. 
Kopimaskin 
Personalet etterlyses kopimaskin i P-bygget. Rektor orienterte om at den er bestilt og at 
den burde vært levert for lenge siden. 
SFO til Dyreparken 
SFO, 4. trinn, reiser til Dyreparken onsdag og torsdag i denne uka. Turen er 
avslutningstur for elever som nå slutter i SFO. 

 
Rektor 
Lokale forhandlinger, SFS 2213 
Det vises til Sak 16/15 vedr lokale forhandlinger SFS2213. Forhandlingene er i gang og 
partene har kommer langt med drøftinger og forhandlinger. Partene tar sikte på å bli 
ferdige før sommeren. Dersom dette lykkes vil denne arbeidstidsavtale gjelde for lærere 
på Jåtten skole fra og med 01.08.2015.   
HMS-uke  
Det vises til Sak 16/15 vedr HMS-uke. Uken ble gjennomført i uke 21 med et omfattende 
program både for elever og ansatte. Hver dag denne uken ble det gjennomført «Jåttis», 
en Jåtten-variant av Røris i skolegården kl. 08:15. Elevene hadde også anledning til et 
terningspill i vestibylen. For ansatte var det opp til flere aktiviteter hver dag. 
Skoleturnering i fotball 
Det vises til Sak 16/15 vedr Fotball. Jåtten skole er fortsatt med i turneringen og har nå 
kommet til semifinalene. Jentene spiller semifinale mot Rosseland skole torsdag 4. juni. 
Guttene spiller semifinale mot Iglemyr, skole samme dag. 
Hopp for hjertet 
Det vises til Sak 16/15 vedr Hopp for hjertet. Aktiviteten hadde svært god oppslutning og 
resultatene ble sendt inn. 7C ble skolens beste klasse og ble også vant også 
fylkeskonkurransen i Hopp for Hjertet. Dette ble markert torsdag 28. mai. Tidligere 
ordfører i Stavanger Kari Thu kom til skolen og overrakte premier til klassen, blant annet 
kr. 3000 til klassekassen. 
Talentiade 
Elevrådet arrangerer Talentiade torsdag 28. mai. Talentiaden er delt i to, 1.-4. og 5.-7. 
trinn. I forkant av finalene var det audition med svært god deltakelse.  
Vinnerne ble.  
1.-3. trinn:  Lisa Sjødin (dans) 
4.-7. trinn:  Julia Bruns (egenprodusert sang) 
17. mai  
FAU gjennomførte et meget vellykket arrangement på 17. mai. Det var stort oppmøte til 
tross for at 17. mai falt på en søndag i etterkant av en langhelg. I forbindelse med dette 
var NRK på besøk på skolen under prøvemarsjeringen 13. mai og snakket både med 
elever og rektor om 17. mai. Det ble laget innslag i radio, fjernsyn og på nettet fra Jåtten 
skole. 
Realfagsuke 
I uke 24 vil det bli arrangert en egen realfagsuke på Jåtten skole. Uken avsluttes med 
Sørmarksdagen. Jåtten skole har inngått samarbeid med Johannes Nyhamn, rådgiver i 
Oppvekst som bistår skolen med samarbeid med næringslivet. Elevene på alle trinn vil ha 
flere aktiviteter knyttet til realfag denne uken. De fleste trinn vil også har besøk av, eller 
selv oppsøke bedrifter eller organisasjoner. Alle aktivitetene skal være knyttet til 
kompetansemål i Kunnskapsløftet.  
Plan for lesing og skriving 
Ny plan for lesing og skriving er under utarbeidelse. Opprinnelig var planen at lese- og 
skriveplanen skulle legges fram for Driftsstyret i dette møtet, men små detaljer gjenstår før 
utkastet kan legges fram for godkjenning. Skolen tar sikte på at planen iverksettes til 
høsten og at driftsstyret får planen til godkjenning første møte i høst. 
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Skolemiljøutvalget 
Skolemiljøutvalget, SMU, har møte torsdag 03.06.15. 
På sakslisten står følgende saker: 

 Godkjenning av innkalling 

 Konstituering av årets Skolemiljøutvalg, leder og sekretær 

 Oppfølging av forrige møte om «Kriterier for å bli de triviligste klasserommet, 
kontainervakthold og «Gå til skolen.» 

 Orientering om tiltak ift. Fysiske og psykososiale forhold på skole og SFO 

 Resirkulering på SFO 

 Eventuelt  

Hjemmesiden 
Jåtten skole sin hjemmeside hadde rekordhøyt besøk i april 2015 med til sammen 48658 
treff. Dette er det høyeste antall treff som er registret på en måned. Fra den nye 
hjemmesiden ble lansert i 1. november 2014 har besøksstatistikken vært slik 

 November 2014  39 928 

 Desember 2014  44 908 

 Januar 2015  45 616 

 Februar 2015  37 103 

 Mars 2015  39 365 

 April 2015  48 658 

 Mai 2015                               43 350 

Kontaktlærere neste skoleår 
En liste over hvem som blir kontaktlærere neste skoleår vil bli lagt ut på skolens 
hjemmeside i morgen, tirsdag 02.06.15. Listen blir lagt ut med forbehold om 
endringer. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 25/15 Økonomirapport, mai 2015 
Økonomirapporten per 30.04.2015 viser et merforbruk på kr. 906 878,-, tilsvarende 
105,63% prosent av periodisert budsjett. Rektor orienterte om den videre økonomiske 
utviklingen som innebærer at merforbruket vil øke fram til sommeren. 
Rektor orientere også om det møtet skolen har hatt med Oppvekst, Økonomi og Personal 
og det arbeidet som er gjort i etterkant av dette. 
Videre orientert rektor om de disponeringene som er gjort med tanke på høsten 2015. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport tas til orientering. 

Sak 26/15 Økonomisituasjonen i Stavanger kommune 
Rektor orientere om den økonomiske situasjonen i Stavanger kommune. 
Driftsstyrets leder er tidligere orientert om de signaler rådmannen har sendt ut i 
forkant av behandling av tertialrapporten i Stavanger kommune. Videre har 
rådmannen hatt et møte med alle virksomhetsledere i Stavanger kommune. Alle 
signaler peker i retning av ytterligere økonomiske tilpasninger inneværende år. 
Saken skal opp til politisk behandling i Formannskapet 11. juni og til videre 
behandling i Bystyret.  
Skolen har utarbeidet en liste over behov og disponerte ressurser høsten 2015. 
Begge listen viser manko og innebærer kutt. Oversiktene over kuttene ble delt ut i 
møtet. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret viser til rektors oversikt over disponert ressursfordeling høsten 2015. Vi 
viser til personalsituasjonen ved Jåtten skole Stavanger kommune sørger for at 
skolen har tilstrekkelig ressurser til at kvalifiserte pedagoger kan gjennomføre all 
undervisning. 
Videre viser driftsstyret til listen over lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver. Vi ber 
Stavanger kommune sette av tilstrekkelig økonomiske ressurser til disposisjon, slik 
at oppgavene kan ivaretas. 
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Sak 27/15 Møtedager skoleåret 2015/2016 
FAU har møter hver første mandag i måneden.  
mandag 12.10.2015 
mandag 07.12.2015 
mandag 01.02.2016 
mandag 04.04.2016 
mandag 06.06.2016 
Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 
Møtetidspunkt kl. 14:00. Møtested: Møterom 1, Jåtten skole 
Rektor har utviklingspermisjon i perioden 01.09.2015 til 31.12.2015. I denne perioden vil 
assisterende rektor ivareta rektors oppgaver. Forarbeid og innholdet i driftsstyret møter 
nedprioriteres i perioden 
 

 
Vedtak: 
Møtetider for driftsstyret fastlegges som foreslått. Driftsstyret tar notat om rektors 
utviklingspermisjon til orientering. 

 
 
Mette Kvannli 
leder      Arne Kristian Espedal/s/ 
           Rektor 
 
 


