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Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.linksidene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  116/15 03.02.2015 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 2.februar 2015 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Espen Johnsen, foreldrerepresentant, vara 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  elevrepresentant  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 

 

Sak nr.:  

Sak 01/15 Konstituering, innkalling og saksliste 
Det vises til Reglement for driftsstyret ved skolene i Stavanger § 1-6:   

Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende 
møte i driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som 
skal være en av foreldrerepresentantene, og nestleder. 

Driftsstyrets sammensetning er som tabell vist i sakspapirene, med endringer med hensyn 
til elevrepresentanter; Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  og Lilli Antonette Petersen, 7C, er 
elevrepresentanter inneværende skoleår. 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 20.01.2015. Innkalling ble 
samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den representasjon som fremkommer av 

vedlagte liste. 
2. Mette Kvannli velges som leder for 2015, med Wenche Voll-Tungland i som nestleder. 
3. Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 02/15 Delegering 
Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2, vedtatt av Kommunalstyret for 
undervisning og barnehage 29.10.2001, revidert av Kommunalstyret for oppvekst 26.09.2005. 
 
Vedtak 
Driftsstyret delegerer fullmakter til rektor i henhold til Reglement § 3-2. 
Driftsstyret holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen ved at Økonomirapport er 
fast sak på hvert møte  
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Sak nr.:  

Sak 03/15 Referat 
Referat fra møtet 01.12.2014 ble sendt ut per mail den 02.12.2014. Samtidig ble referatet lagt ut 
på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 01.12.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 04/15 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kanonballturnering 
Elevrådet har kun hatt et møte etter nyttår. Kanonballturneringen var hovedtema og turneringen 
er i gang. 
Biblioteket er et stort savn. 
 
FAU 
Nytt styre 
FAU har valgt nytt styre: 

Espen Johnsen. Leder 
Anne Grethe Stråbø Bretting, kasserer 
Siv Tone Hidle-Larsen, sekretær 
Tore Andre Eide, styremedlem våren 2015 

Aktuelle saker 
Refleks-konkurransen, foreldremøter våren 2015, 17. mai. 
 
Personalet 
Økonomi 
Personalet utrykker bekymring for den økonomiske situasjonen og innsparinger. Personalet 
frykter at dette går ut over undervisning og øvrig tilbud. Personalet har ikke ønsket å prioritere 
mellom ulike innsparingstiltak. 
 
Rektor 
Hinna Lions 
Jåtten skole har mottatt pengegave på kr. 7500 fra Hinna Lions. Det er søkt om midler til 
Trivselsprogrammet, utstyr til friminutts aktiviteter. Mottatte penger er gått til det formålet. 
Takkebrev er sendt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU gjennomførte skolen reflekskonkurranse i perioden fra begynnelsen av 
november til jul. Ny konkurranse startet opp etter juleferien og går fram til vinterferien. 
Bruk av refleks-vest telles i klassene, og den klassen på 1.-4. trinn og 5. -7. trinn som har høyest 
bruk av refleks-vest vinner konkurransen. I høst vant klasse 4b og 6c. Premien er kinobilletter for 
hele klassen, finansiert av FAU. 
Konkurransen har stort oppslutning. Så mange som 96,6 prosent av skolens elever brukte 
refleks-vest på vei til skolen i høst. Dette er unikt og imponerende. 
Medarbeiderundersøkelse 
Stavanger kommune gjennomfører Medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte Undersøkelsen 
gjennomføres i perioden 28. januar til 13. februar. Alle ansatte på Jåtten skole med mer enn 30 
prosent stilling bes besvare undersøkelsen, som foregår digitalt. 
Matte-uka 
Jåtten skole har de siste årene arrangert tema-uke i matematikk i uke 11. Denne temauken er i 
år flyttet til uke 24. Det er inngått et samarbeid med Oppvekst og rådgiver for næringslivskontakt 
i denne sammenheng. Rådgiveren vil hjelpe skolen med å gjennomføre matte-uka i samarbeid 
med lokalt næringsliv. Matte-uka vil framstå i ny drakt.  
Assisterende rektor. 
Sissel Bjerga har over lang tid vært assisterende rektor. Etter eget ønske HAR Sissel ikke lenger 
denne funksjonen. Camilla Tanem-Hanevik overtar som assisterende rektor fra 01.01.2015. 
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Sak nr.:  

Utviklingspermisjon, rektor 
Rektor er innvilget utviklingspermisjon. Dette er en permisjon virksomhetsledere i Stavanger kan 
søke og få etter et visst antall år som virksomhetsleder i kommunen. Omfanget av permisjonen 
er fire måneder og skolen tilføres midler for å finansiere permisjonen. Rektor ser for seg å avvikle 
permisjonen i perioden 1. september og ut kalenderåret 2015. 
Skolestruktur 2015-2020 
Administrasjonen i Stavanger kommune har lagt fram forslag til rullert plan for skolestruktur 
for perioden 2015 til 2020, sak 2354/15 Saken skal til politisk behandling, først i 
Kommunalutvalg for Oppvekst 11.03.2015. 
Forslaget berører skolestrukturen i Hinna bydel. Det heter blant annet i forslaget: 

Hinna bydel:Gautesete skole vurderes omgjort til ren ungdomsskole.Jåtten og Vaulen skole får 

midlertidige modulbygg for å ivareta elevtallsveksten.Det ble ikke fremlagt rullert plan for 

skolestruktur basert på befolkningsfremskrivingen av 2013, grunnet for høy estimert 

boligbygging i perioden. 

Videre blir det pekt på at nybygg ved Jåtten skole, ferdig i 2019 er ivaretatt i gjeldende handlings- 
og økonomiplan. 
Besøk fra Estland 
Jåtten skole hadde fredag 30. januar besøk av en delegasjon fra Estland. Prosjektgruppen fra 
Estland besøkte to klasser på 1. trinn, fikk møte trivselsledere og elever som har vært med i ei 
jente-gruppe. Delegasjonen fikk også orientering fra helsesøster om Psykologisk førstehjelp, 
Repulse, Det er mitt valg og skolens mobbeforebyggende tiltaksplan.Estisk skole er svært 
kunnskapsbasert og langt mindre opptatt av relasjonsbygging enn norsk skole, sa lederen av 
delegasjonen, som var mektig imponert over elevene. 
Disposisjonsplan, Hinna Idrettsplass 

Disposisjonsplanen for Hinna Idrettspark nå ferdig utarbeidet har vi fått melding om fra Park og Vei, 
Stavanger kommune. Disposisjonsplanen ligger nå som vedlegg til reguleringsplan 2531, som for tiden 
ligger ute til offentlig ettersyn. 
Viktige punkter som det har kommet innspill på: 

-          Nytt klubbhus er plassert. 
-          Parkeringsarealet nord for eks. klubbhus flyttes til østsiden av G/S-veiakse nord/sør for å unngå kryssende trafikk mellom biler 

og myke trafikanter. Parkeringen etableres nord og nordvest for den nye kunstgressbanen. 
-          Parkeringsplassen ved Hinna skole like øst for Krøllgressbanen utvides. Arealet ligger utenfor disposisjonsplanen, men er 

medtatt i reguleringsplanen. 
-          Det settes av plass til sykkelparkering på flere steder i idrettsparken.  
-          Kastebur flyttes noe tilbake jfr. alternativ fra friidrettsalliansen. Sikring mot sidearealer må utføres gjerder. 
-          Løpebaner og sprintbaner med fast dekke er lagt inn.  
-          Arealet mellom ny kunstgressbane og Jåtten skole etableres som et nærmiljøanlegg som kan nyttes av både skolen, idretten 

og almennheten ellers. 

Skolering, nye medlemmer i driftsstyret 
Nye medlemmer i driftsstyret inviteres til skolering. Det er Oppvekst og levekår som 
arrangerer skoleringen i Arne Rettedalsgate 12, møterom 1, onsdag 4. februar kl. 18:00. 
Invitasjon delt ut. Rektor sender påmelding. 
Politisk streik, 28. januar 2015 
Det ble gjennomført lovlig politisk streikonsdag 28. januar fra kl. 14:00 til 16:00. Streiken 
var en politisk markering mot foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Et mindre antall 
ansatte ved Jåtten skole deltok i streiken. Streiken fikk ikke noen konsekvenser for 
gjennomføring av ordinær drift. Ansatte som deltok i streiken, og som hadde ordinær 
fastsatt arbeidstid i perioden, blir trukket i lønn. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 05/15 Regnskap 2014 
Regnskap for 2014 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som foreligger er 
dermed foreløpige. Per møtetidspunkt viser økonomirapporteringen et merforbruk på kr. 
927 296, tilsvarende 102,06 prosent av årsbudsjettet på til sammen  45 013 000,- 
Merforbruk vil bli overført 2015, under forutsetning av formannskapets godkjenning i april/mai. 
 
 
Vedtak 
Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. Regnskap 2014 tas opp som sak på neste 
møte. 
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Sak nr.:  

Sak 06/15 Økonomirapport, januar 2015 
Budsjett for 2015 foreligger ikke. Ingen tall for 2015 er derfor lagt inn i økonomisystemet. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 07/15 Budsjett 2015 
Budsjett for 2015 foreligger ikke. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 08/15 Foreldreundersøkelsen, SFO 2014 
Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 ble gjennomført i november 2014. Undersøkelsen ble 
gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 
Resultatene er gjennomgående svært gode. Rektor har drøftet resultatene med SFO-leder og 
SFO-leder har tatt resultatene med til personalet på SFO. Resultatene er også offentliggjort på 
skolens hjemmesider. Personalet i SFO jobber videre med resultatene, da særlig med vekt på 
Samarbeid med hjem og Fysisk miljø. Utover det er det viktig å opprettholde aktivitet og kvalitet 
på SFO-tilbudet. 
 
Vedtak 
Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 

Sak 09/15 Foreldreundersøkelsen, 2014, 3. og 6. trinn  
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2013. Alle foreldre med barn på 3. og 6. trinn 
ble invitert til å delta i undersøkelsen som i år var digital. Foreldrene fikk passord med 
ranselpost. Undersøkelsen ble grundig annonsert og dekket på skolens hjemmesider. Til 
tross for dette hadde kun 47% av de inviterte svart ved tidsfristens utløp, mandag 17. 
november. Det ble derfor vedtatt å utvide fristen til 25. november. Alle foreldre på 3. og 6. 
trinn fikk påminning på SMS. Da endelig frist gikk ut hadde 95 har svart. Dette utgjør 58 
prosent. Dette aktualiserer validitet. Analysen av resultatene er i gang. Vi merker oss at 
foreldrene etterspør hvordan de kan følge opp skolearbeid og lekser samtidig som de 
oppgir høy grad av oppfølging.  
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn tas til orientering. 

Sak 10/15 Elevundersøkelsen 2014/2015 
Elevundersøkelsen ble gjennomført i blant elever på 7. trinn i november/desember 2014. 
94 prosent av 80 elever har fullført og gjennomført undersøkelsen. Analysen av resultatene 
er i gang. Vi merker oss at elevene oppgir høy grad av trivsel og lite mobbing. I den grad 
det oppstår negative hendelser skjer dette ute. Det arbeides videre med analyse av 
resultatene 
 
Vedtak 
Elevundersøkelsen 2014/2015 tas til orientering 

Sak 11/15 HMS-rapport 2014 
Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune. Frist for rapportering 
er 1. februar. Rapporten var vedlagt innkalling 
 
Vedtak 
Skolens HMS-rapport tas til orientering. 

Sak 12/15 Reguleringsplan 2531 
Reguleringsplan 2531 – området ved Hinna stadion ble sendt ut på offentlig ettersyn i desember 
2014. Planen ligger på Stavanger kommune sine nettsider.  
Rektor foreslår at det fremmes merknader i henhold til sakspapirene, supplert med innspill i 
møtet. Driftsstyret drøftet saken og utrykte støtte til rektor forslag men kom med innspill med 
hensyn til blågrønn faktor. Dette momentet innarbeides i forslaget.  
 
 
Vedtak 
Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på bakgrunn 
av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som orienteringssak. 
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Sak 13/15 Nasjonale prøver 2014 
Det vises til Sak 52/14. Resultatene har i år kommet i nytt format og er ikke direkte 
sammenlignbare med tidligere år. Resultatene har vært drøftet på trinnet og i hele personalet. 
Resultatene er lagt ut på skolens hjemmeside og enkeltelever har fått sine individuelle resultater. 
 
Vedtak 

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2014 tas til orientering. 

 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 

 


