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Oppvekst og levekår 
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Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 
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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  564/14 26.05.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 02.06. 2014 kl. 14:00.  

Deltakere:  
Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grete Auflem, representant, lærerrepresentant,  
Thea Eide, 7B, elevrepresentant  
Kristian Lillebakken, 7A, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall:  

 

Forfall bes meldt så snart som mulig. Vararepresentanter vil bli innkalt ved forfall. 

 

Sak nr.:  Side 

Sak 25/14 Innkalling og saksliste 2 

Sak 26/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 07.04.2014 

3 

Sak 27/14 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 28/14 Økonomirapport, mai 2014 10 

Sak 29/14 Økonomisituasjonen i Stavanger kommune 11 

Sak 30/14 Reguleringsplan 2531, merknader 12 

Sak 31/14 Skolemiljøutvalget 17 

Sak 32/14 Beredskap, skarpe situasjoner 18 

Sak 33/14 Kvalitetsrapportering; God, bedre best og Fritid på skolen 22 

 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal/s/ 
leder           Rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 25/14 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene 

Mette Kvannli Anne Lise Tonning 2013-2014 

Representant for 
foreldrene 

Wenche Voll-Tungland    2014-2015 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Torunn Solvang Ranghild Svege 2014-2015 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Marit K Brurok (perm.) Grete Auflem 2013-2014 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2013-2014 

Politisk oppnevnt 
representant 

Kristin B. Veire  2012-2016 

Elevrepresentant Kristian Lillebakken, 7A Kamilla Hinna, 7A 2013-2014 

Elevrepresentant Thea Eide, 7B Frøydis Leidland 
Olufsen, 7c 

2013-2014 

Rektor Arne Kristian Espedal Sissel N. Bjerga -------- 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 26/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 07.04.2012 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 07.04.2014 ble sendt ut per mail den 08.04.2014. Samtidig ble referatet lagt 

ut på skolens hjemmeside, under menyen Driftsstyret.  

 

 

 

 

 

Møte-referat 
 

  

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  395/14 26.05.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 07.04. 2014 kl. 14:00.  

Deltakere:  
Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant, gikk under Sak 20/14 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte, gikk under Sak 19/14 
Ragnhild Lindø, vararepresentant, andre ansatte, kom under Sak 19/14  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, vara, lærerrepresentant, kom unded Sak 19/14  
Kristian Lillebakken, 7A, elevrepresentant, kom under Sak 19/14 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Marit K. Brurok, representant, lærerrepresentant 

 

 

Sak nr.:  
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Sak nr.:  

Sak 14/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 27.03.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Sak 24/14 ble meldt i møte og sakspapirer delt ut. Det ble også delt ut tillegg i Sak 
18/14; Økonomirapport per 31.03.14.  
 
Vedtak 
1. Innkalling og saksliste med tillegg av Sak 24/14 godkjennes 
2. Wenche Voll- Tungland velges som nestleder for 2014. 

Sak 15/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 03.02.2014 
Referat fra møtet 03.02.2014 ble sendt ut per mail den 04.02.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 03.02.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen.  

Sak 16/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kunstkonkurranse 2014, Framtid 
Elevrådet har tatt initiativ til og organisert kunstkonkurranse med tema Framtid. 
Kunstverkene har i den siste tiden vært utstilt i vestibylen/glassgangen. Juryen har vært i 
arbeid og offisiell utnevnelse av vinnerne blir torsdag 10. april. 
Talentiade 
Også i år arrangerer elevrådet talentiade for elever. Påmelding er satt til 30. april, audition 
starter 8. mai og finalen arrangeres 22. mai. 
Vinneren/ene inviteres til å delta/opptre på familiedagen på Vaulen, arrangert av Hinna 
Lions. 
Hopp for hjertet 
Rett over påske arrangeres kampanjen Hopp for hjertet. På Jåtten skole er dette en utvidet 
kampanje der alle klassene deltar i en intern konkurranse, mens de klassenetrinnene som 
har mulighet deltar i nasjonal konkurranse. Elevårdet står som arrangør og pådriver.  
Varsel om oppstart av regulering, plan 2531 
Tre elever fra elevrådet deltok på oppstartsmøte torsdag 3. april. 
 
FAU 
Leder 
FAU mangler fortsatt leder og styres per i dag av styret. Det er et håp å få på plass ny leder 
høsten 2014. 
17. mai og 7. kl. festen 
FAU er spesielt opptatt av to arrangementer denne våren, avvikling av 17. mai i 
skolegården og avvikling av 7. klassefesten i juni. Det er kontroll med dette og FAU skal ha 
møte i dag, 07.04.2014.  
Varsel om oppstart av regulering, plan 2531 
FAU var representert på oppstartsmøte torsdag 3. april.  
 
Personalet 
 
Rektor 
Reguleringsplan 2085 
Jåtten skole har mottatt nabovarsel for Boganesveien 48, tomten nord for Riggtomten. 
Nabovarselen omfatter deling av tomt, riving av eksisterende bygg og oppføring av nye 
kontorbygg. Nye kontorbygg er justert i henhold til gjeldende reguleringsplan med hensyn til 
høyde og tilkomst. 
Etter samtale med Stavanger eiendom har Jåtten skole ikke kommet med merknader til 
planen. 
Matteuka 2014 
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Sak nr.:  

Skolen gjennomførte i uke 11 en egen matematikkuke. Alle klassene hadde fokus på 
praktisk matematikk. I tillegg var det praktiske matematikkoppgaver i vestibylen med 
innlevering av svar og premiering og «matematikkgrubliser»  på hjemmesiden. 
Litteraturuke 2014 
Rett over påske, i uke 17, i forbindelse med den internasjonale bokdagen, gjennomfører 
Jåtten skole årets litteraturuke. Alle trinn får tilbud om høytlesing, det blir utstilling i 
vestibylen og en rekke aktiviteter på trinnene.  
Trivselsprogrammet 
Trivselsprogrammet startet opp onsdag 12. mars med aktiviteter i det store friminuttet. De til 
sammen 52 trivselslederene  er delt i to grupper med ansvar for hver sine dager. 
Trivselslederne var fredag før vinterferien på heldagskurs i Gautesetehallen, og TL 
ansvarlig var på kurs i Oslo før programmet ble satt i gang med aktiviteter i skolegården. 
Praksisskole 
Det vises til Sak 67/13 og opplysninger gitt under Sak 04/14 vedr Praksisskole. Jåtten skole 
inngår avtale og blir Praksisskole fra og med skoleåret 2014/2015. 
Aktiv skole 
Jåtten skole har søkt om deltakelse i Aktiv skole, et prosjekt for daglig fysisk aktivitet på 5. 
trinn. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Universitetet i 
Stavanger. Jåtten skole vil få status i prosjektet, men det er per dag dato noe uklart om 
skolen vi være deltaker i prosjektet eller referanseskole. 
Digitale ferdigheter 
Jåtten skole gjennomfører i mars/april kartleggingsprøver i digitale ferdigheter på 4. trinn. 
Prøvene er obligatoriske i Stavanger kommune. Det er Utdanningsdirektoratet som har 
utarbeidet prøvene. Foreldrene har fått informasjon om prøvene på hjemmesiden. 
Kartleggingsprøver i lesing og regning 
Jåtten skole gjennomfører obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i 
regning på 2. trinn i perioden 22. april til 9. mai. Det er Utdanningsdirektoratet som har 
utarbeidet prøvene som er obligatoriske over hele landet. Foreldrene vil bli informert om 
prøvene på hjemmesiden. 
I tillegg gjennomfører skolen frivillige kartleggingsprøver i regning på 1. og 3. trinn, engelsk 
på 3. trinn. 
Tilsettinger 
Det er foretatt en rekke tilsettinger i perioden februar/mars. 
Inger Fjetland er tilsatt som vikar for skolekonsulent Hege Janzon. Inger Fjetland starter i 
redusert stilling 22. april, eventuelt før. 
Trine Berqvam og Tanya Sjo er tilsatt i vikariat i skolen fra henholdsvis 1. mars og 17. mars 
og ut skoleåret. Begge tilsettingene er for lærere i permisjon. 
Erik Varhaug er tilsatt vikar, assisten i SFO, fra og med 1. februar og ut skoleåret. 
Martine Yri har fått tilbud og takket ja til stilling som fagarbeider i SFO kombinert med arbeid 
i skolen, fra og med februar, fast stilling. 
Flere lærere, inneværende år tilsatt i årsvikariat, har fått tilbud, og takket ja, til fast stillinger 
ved Jåtten skole fra 01.08.2014. Dette gjelder: Kristine Gjøse Høiland, Camilla Kvia, Eli 
Landa, Mette Nicolaisen, Anette Solstrand. 
I tillegg har følgende fått tilbud, og takket ja, til årsvikariat fra 01.08.2014: Dette gjelder: 
Stine Eie Nordbø, Asbjørn Bryne Hogstad og Per Martin Mauroschat. 
Skolens ledelse arbeider med ytterligere tilsettinger i lærerstillingen. 
Medarbeiderundersøkelsen 2014 
Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse er kommet tilbake til skolen. 
Personalet er orientert om resultatene, men foreløpig bare i kortform. Ledelsen, HMS-
gruppa, Verneombud og arbeidsplasstillitsvalgt jobber videre med resultatene før 
videre arbeid i personalgruppene. 
Hodelus 
I uke 15 oppfordres foreldre til kampanje mot hodelus. Lus har vært et problem hele 
høsten/vinteren på småtrinnet. Skolen har stadig vekk fått meldinger om at lus er 
påvist hos elever og brev om dette er sendt ut i flere omganger på 1.-4. trinn. Skolen 
går derfor, i samarbeid med helsesøster ut med en felles oppfordring om en ekstra 
innsats mot lus i uken før påske, med oppfølging i påskeuken. Se skolens 
hjemmeside. 
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Sak nr.:  

Vedtak 

Sakene tas til orientering 

Sak 17/14 Regnskap 2013 
Sluttresultatet for Jåtten skole er identisk med det som ble lagt fram i sist møte og som viser 
et merforbruk på kr. 163 000,- tilsvarende 100,40 % av tildelt budsjett. Merforbruket vil bli 
overført 2014. Det er Formannskapet i Stavanger som godkjenner regnskapet. 
 
Vedtak 
Regnskap 2013 tas til orientering. 

Sak 18/14 Økonomirapport, mars 2014 
I innkalling var økonomirapporten for februar vedlagt. Rektor orienterte muntlig om 
den økonomiske situasjonen ved utgangen av mars. Per 31. mars viser regnskapet et 
mindreforbruk på kr. 90 541,50 tilsvarende 99,22 prosent av periodisert budsjett. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for mars 2014 tas til orientering 

Sak 19/14 Budsjett 2014 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 43 106 000,- fordelt på 
Skolebudsjett og SFO-budsjett. Budsjettet er ikke korrigert for merforbruk i 2013, kr. 
163 000,- 
Det er ikke utarbeidet internt tallbudsjett for 2014. Det vil være en utfordring å møte 
elevtallsutvidelsen og øvrige behov innen tildelt budsjettramme. Det er særlig ventet 
utfordring knyttet til et stort 1. trinn høsten 2014.  
Driftsbudsjettet er stramt. Driftsmidlene er i svært høy grad bundet av faste utgifter.  
Rektor tar imidlertid sikte på at de tildelte budsjettrammer skal holdes innen rammen av +/- 
3 % regelen. 
Dersom den økonomiske situasjonen tillater det vil rektor prioritere i henhold til behov.  
Personalseminar høst 2014 vil være høyt prioritert og rektor mener at dette vil kunne la seg 
realisere innen budsjettet. 
 
Vedtak 
Budsjett for 2014 vedtas 

Sak 20/14 Prioriteringer 
Elever, foreldre og ansatte tar en gjennomgang over hva de ønsker dersom skolen får økte 
økonomiske rammer. Tilsvarende også hva som må prioriteres vekk dersom rammene 
reduseres. Prioriteringene inngår som en del av virksomhetsplan for Jåtten skole. 
Driftsstyret ser for seg at Elevrådet, FAU, ansatte og Skolemiljøutvalget involveres i 
arbeidet og setter opp sine prioriteringen innen utgangen av 2014. 
 
Vedtak 
Jåtten skole setter opp en prioriteringsliste som omtalt over og som inngår i arbeidet med 
ny virksomhetsplan. Elever, foreldre og ansatte bes delta i arbeidet og sette opp sine 
prioriteringen innen utgangen av kalenderåret 2014. 

Sak 21/14 Trafikk 
Saken dreier seg om hva som har skjedd med tanke på trafikk ved Jåtten skole siden 
sist møte. Det ble vist til innspill til Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan, 
anmodning om møte og svaret fra Park og vei. 
Politisk oppnevnt representant tar saken med seg til Bydelsutvalget, som har møte i 
morgen, tirsdag 08.04.2014. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

Sak 22/14 Reguleringsplan, Jåtten skole 
Det er varslet oppstart av reguleringsplan, plan 2531. Planen omfatter Jåtten skole og 
området rundt og formålet med reguleringen er blant annet å legge til rette for 
utvidelse av Jåtten skole. 
Torsdag 3. april var det møte på Jåtten skole om denne reguleringsplanen.  
Innspill om merknader ble drøftet. 
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Sak nr.:  

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 i neste møte. 

Sak 23/14 Møteplan skoleåret 2014-2015 

Driftsstyret legger sine møter skoleåret 2014-2015 slik:  
mandag   13.10.2014 
mandag   01.12.2014 
mandag    02.02.2015 
mandag   13.04.2015 
mandag   01.06.2015 
Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 
Møtetidspunkt kl. 14:00. Møtested: Møterom 1, Jåtten skole 
 
Vedtak 
Møteplan for skoleåret 2014-2015 vedtas som vist under. 

Sak 24/14 Elevundersøkelsen 2013 
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 blir publisert i Skoleporten i dag, 7. april. 
Undersøkelsen ble gjennomført på 7. trinn høsten 2013 
Undersøkelsen ble revidert høsten 2013, og dette fører til noen endringer i hvilke 
indikatorer og indekser som blir publisert. Dette fører videre til at årets undersøkelse 
ikke uten videre kan sammenlignes med resultatene fra tidligere undersøkelser. 
Jåtten skoles resultater: 

 
 
Vedtak 
Resultatene fra Elevundersøkelsen tas til orientering. 

 
Neste ordinære møte i Driftsstyret; mandag 02.06.2014. 
 
 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal/s/ 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 27/14 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
FAU 
Personalet 
 

Rektor 
Aktiv skole 
Jåtten skole er trukket ut til å være kontrollskole i «Aktiv skole», sammen med tre andre skoler. Alle 
kontrollskolene vil få tilbud om økt fysisk aktivitet skoleåret 2015/16.   
Mer informasjon om betydningen av å være kontrollskole på møtet 29.4 kl.13.30. 
Grunnlovsjubileet 
Grunnlovsjubileet ble markert på Jåtten skole på flere forskjellige måter. Alle klassetrinn har hatt tema knyttet 
til jubileet i perioden fra påske til 17. mai. 1. trinn fikk utdelt boka; Mina og løven. 7. trinn var på biblioteket og 
fikk grunnloven og skolebiblioteket på skolen mottok faksimileutgave av Grunnloven. 
Jubileumssangen «Det går et festtog gjennom landet» ble sunget og innøvd i alle klasser, i tillegg til vanlige 
17. mai-sanger. Grunnlovsjubileet ble også markert i 17. mai-toget.  
17. mai  
Skolen øvde til 17. mai med prøvemarsjering og sangsamlinger fredag 16. mai. FAU sto som vanlig som 
arrangør av fest i skolegården og skolen deltok med noe rigging av bord/stoler og lydutstyr dagen før. I 
tillegg var lærer involvert i planlegging av elevenes 17. mai tale. 
I toget ble Grunnlovsjubileet markert med at noen elever vær kledd i gamle klær og bar plakater. Dette 
innslaget kom etter flaggborgen i toget. 
Jåtten skole gikk nesten først i toget i bydelen. Selve toget og arrangementet gikk knirkefritt og med svært 
god deltakelse. 
Arrangementet i skolegården etter barnetoget arrangeres av FAU; med kaker, kaffe, is, brus, lotteri, 
utlodding og masse aktiviteter for barna. Arrangementet innledes med et lite program, ledet av FAU. I år var 
det på plass en plattform for talerstol og lydanlegget fungerte svært godt. 
Kristian Lillebakken og Thea Eide holdt talen for dagen i skolegården, en svært god tale, og rektor kom med 
en hilsen og takket FAU, korpset, talerne og alle som bidro til at arrangementet lot seg gjennomføre.  
Bydelsutvalget v/Kirsten B. Veire ut Hinnaprisen 2013. Prisen gikk i år til Inge Aareskjold. 
17. mai ble rikelig dekket på skolens hjemmeside, både før og etter.  
Elevpermisjoner 
Inntil 20.05.2014 hadde rektor inneværende skoleår behandlet 119 søknader om elevpermisjon. I disse 
søknadene samlet er det til sammen søkt permisjon for 445 skoledager. 
Av de 119 søknadene har 24 søknader med til sammen 87 dager fått avslag. 95 søknader er innvilget, til 
sammen 368 skoledager. 
Søknader for en permisjonsdag kommer i tillegg. Avgjørelsen i slike saker er delegert den enkelte 
kontaktlærer. 
Sammenlignet med skoleåret 2012/2013 er dette en nedgang. Telleperioden den gang var fra 01.10.14 og 
ut skoleåret. Det ble da behandlet 185 søknader, der det til sammen ble søkt om 647 skoledager. Det ble 
sist skoleår innvilget 152 søknader (510 permisjonsdager). 33 søknader fikk avslag (137 permisjonsdager)  
Streik avverget 
Det var varslet plassfratredelse for til sammen 43 ansatte ved Jåtten skole fra arbeidstidens begynnelse, 
mandag 26. mai; alle lærerne, avdelingsledere, SFO leder og noen ansatte i SFO. Rwektor var ikke tatt ut i 
streik. Foreldre ble varslet om konsensene av en eventuell streik på skolens hjemmesider, men også meg et 
eget flygeblad, sendt per ranselpost. En eventuell streik ville rammet all undervisning, planlagte møter av ulik 
art, bortsett fra foreldremøte for neste års 1. trinn, og SFO ville blitt lagt om til en tilsynsordning med redusert 
åpningstid. Mandag morgen pågikk fortsatt mekling og undervisningen startet som planlagt. Mandag 
formiddag ble det inngått avtale mellom partene i kommuneoppgjøret og streiken var avverget. 
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Hjemmesiden ble hele tiden oppdatert. I tillegg ble det sendt ut SMS varsel til samtlige foreldre mandag 
morgen om at skolen gikk som normalt den dagen. 
Hoppetau konkurranse 
Elevrådet har gjennomført hoppetaukonkurransen «Hopp for hjertet». Konkurransen er omtalt på 
hjemmesiden. 
Talentiade 
Elevrådet har gjennomført Talentiade. Talentiaden er delt i to omganger, en for 1.-3. trinn og en for 4. til 7. 
trinn. Talentiaden er omtalt på hjemmesiden. 
Tine-stafetten 
Jåtten skole stilte med flere lag i Tine-stafetten som gikk av stabelen på Stavanger stadion tidlig i mai. To 
lærere reiste med lagene til stadion, Øystein Aspelund og Lena Nordberg. 
Jåtten skole gjorde det meget godt i konkurransen som samler lag over 70 lag fra de aller fleste skolene i 
Stavanger. Klaget fra sjette trinn ble nummer fem og laget fra 7. trinn vant. 
Neste års første trinn 
(foreløpig)Foreldremøte til barn som begynner på Jåtten skole høsten 2014 ble arrangert mandag 26. mai.  
Tirsdag og onsdag i samme uke var det besøksdager for til sammen 103 barn som begynner på skolen til 
høsten. 
Eldres dag 
(foreløpig) 7. trinn inviterte til eldres dag onsdag 28. mai 
Tilsettinger 
Det er foretatt følgene tilsettinger siden sist møte i Driftsstyret: 
Asbjørn Bryne Hogstad, lærer, vikariat 
Per Martin Mauroschat, lærer, årsvikariat 
Stine Eie Nordbø, lærer, vikariat 
Sabrina Kruz, lærer, årsvikariat 
Erna Abotnes, tilsatt fast i Stavanger kommune. 
Fortsatt må det tilsettes noe lærer og flere assistenter/miljøarbeidere i skole/SFO 
(PS: Det kan komme flere orienteringssaker fra rektor)  



 

 

10/22 

 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 28/14 

SAK Økonomirapport, mai 2014 
 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 

 
Vedlagte økonomirapport viser resultat per utgangen av april. Rektor vil kunne orientere 
nærmere i møtet om situasjonen ved utgangen i mai.  
 
Rapporten viser et merforbruk de fire første månedene i 2014 på kr. 98 613,-, tilsvarende 
100,64 prosent av tildelt budsjett. 
 
Merforbruket fra 2013, 163 000,-, er innarbeidet i budsjettet. Merforbruket er periodisert over 
hele året. 
 
Refusjon for frikjøp av etterutdanning er ikke tilført for våren 2014. Dette vil utgjøre ca. kr.   
200 000 for våren 2014. 
 
Samlet sett innebærer dette at den reelle situasjonen er svært nær balanse. Rektor har i 
driftsstyret uttrykt mål om å innarbeide hele merforbruket fra 2013 i første halvår. Det kan se 
ut som om dette ikke er mulig, men resultatet vil likevel være tilfredsstillende for våren 2014.   
 

 
 

 

Nærmere orientering gis i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 29/14 

SAK Økonomisituasjonen i Stavanger kommune 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

Rundskriv 03.02.2014 

 

Stavanger kommune varsler økonomiske innsparingstiltak. Dette på grunnlag av økte utgifter 
og sviktende skatteinngang. 
 
Rektorene er informert om at det kan være aktuelt med omstilling i: 
 

 Budsjett 2014 

 Handling- og økonomiplan 2015-2018 
 
Rektor deltar mandag 02.06.2015 på ekstraordinært lederforum, skole der omstillingstiltak er 
eneste sak. 
 
Rektor vil kunne orientere mer i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 30/14 

SAK Reguleringsplan 2531, merknader 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Merknader til reguleringsplan 2531 tas til orientering.  Vedlegg: 

 

 

 

Det vises til Sak 23/14 i møtet 07.04.2014. 

 
Sak 22/14 Reguleringsplan, Jåtten skole 

Det er varslet oppstart av reguleringsplan, plan 2531. Planen omfatter Jåtten skole og 
området rundt og formålet med reguleringen er blant annet å legge til rette for 
utvidelse av Jåtten skole. 
Torsdag 3. april var det møte på Jåtten skole om denne reguleringsplanen.  
Innspill om merknader ble drøftet. 
 
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 i neste møte. 

 
Merknader til reguleringsplan 2531 ble sendt Kultur og byutvikling den 23.04.2014. 
 
Merknadene fra Jåtten skole vedlegges. 
 
Vedleggene, Vedlegg 1 og Vedlegg 2, er ikke tatt med under. Disse vedleggene ble sendt ut 
til Driftsstyret i Sak 21/14; Trafikk.  
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Kultur og byutvikling 

Postboks 8001 

4068 Stavanger 

 

  

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  463/14 26.05.2014 

 

 

PLAN 2531 – MERKNADER FRA JÅTTEN SKOLE 
 

 

Det vises til Varsel om oppstart av reguleringsplan, Plan 2531, datert 07.03.2014. Det vises også til 

oppstartsmøte på Jåtten skole torsdag 03.04.2014 kl. 16:30. 

 

Driftsstyret ved Jåtten skole har behandlet saken i møte 07.04.2014, Sak 22/14 og fattet følgende 

vedtak: 

 
Sak 22/14 Reguleringsplan, Jåtten skole 

Det er varslet oppstart av reguleringsplan, plan 2531. Planen omfatter Jåtten skole og 
området rundt og formålet med reguleringen er blant annet å legge til rette for 
utvidelse av Jåtten skole. 
Torsdag 3. april var det møte på Jåtten skole om denne reguleringsplanen.  
Innspill om merknader ble drøftet. 
 
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 i neste møte. 

 

På denne bakgrunn fremmes merknader på følgende hovedområder: 

 

1. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

2. Støy og luftforurensing 

3. Arealer til skole og SFO 

4. Arealer til andre brukere  

5. Uteområde 

6. Anleggsperioden 

 

MERKNADER, Plan 2531 
 

Jåtten skole er tilfreds med at det igangsettes reguleringsarbeid for å sikre nødvendige arealer for 

utvidelse av Jåtten skole. Skolen finner det naturlig og hensiktsmessig at området sør for skolen, 

avgrenset mot Boganesveien, Diagonalen og rundkjøringen omreguleres til skoleformål. 
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1. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 

Jåtten skole er  i dag den største grunnskolen i Stavanger, 565 elever. Elevtallet vil vokse. Samtidig er 

skolen ikke tilrettelagt for sikker adkomst. Skolen har store trafikkårer som nærmeste naboer og 

gangstier gjennom skolegården er ikke separert for gjennomgangs-syklister. 

Helsesjefen i Stavanger, Bydelsutvalget i Hinna bydel, FAU ved Jåtten skole og Driftsstyret har alle, 

over tid, pekt på problemet og akutte tiltak for å bedre på situasjonen er etterspurt. 

 

I forbindelse med arbeidet med Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger kommune 2014-2017 fremmet 

Jåtten skole i eget brev av 10.02.2014 innspill. Innspillet er omfattende og inneholder fem vedlegg. 

 

I tillegg til dette sendte Jåtten skole den 14.02.2014 brev til bl. a. Bymiljø og utvikling der skolen 

anmodet om møte med rette myndighet for å drøfte kortsiktige og langsiktige løsninger for trafikksikker 

adkomst til skolen. Anmodningen er ikke imøtekommet.  

 

Disse brevene vedlegges som merknader til reguleringsarbeidet for Plan 2531.  

 

Brevene sendes uten vedlegg. Dersom det er ønskelig kan vedlegg ettersendes. 

 

I tillegg til de forhold som fremkommer i brevene  må parkering for skolens ansatte tas hensyn til i 

reguleringsarbeidet. Tilfredsstillende og trafikksikre løsninger for parkering må innarbeides. Dette kan, 

som nå, ivaretas ved at parkering finner sted ved Hinna stadion. I og med at ansatte per i dag også leier 

privat parkering ved Betlehem vil kapasiteten ved Hinna stadion neppe være tilstrekkelig.  

 

 

Reguleringsplanen, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Se vedlagte brev, vedlegg 1 og 2. 

 Trafikksikker adkomst til Jåtten skole 

o herunder trafikksikre løsninger for nyttetrafikk og bringing/henting av elever. 

o parkering for besøkende og nødvendig drift av skolen 

 Trafikksikker skjerming mot omkringliggende veier. 

 Separering av gående og syklende, gjennomgangssyklister.   

 Parkering for skolens ansatte. 

 

 

2. Støy og luftforurensing 
 

Det fremkommer av punktet over at Jåtten skole ligger tett inn til store trafikkårer; Boganesveien og 

Diagonalen. En utbygging av Jåtten skole mot sør vil øke nærheten til disse trafikkårene, samt 

rundkjøringen mot Hinnavågen. 

 

Reguleringsplanen, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Støyreduserende tiltak. Disse tiltakene må ha virkning både inne i bygninger  og på ute-

området. 

 Tiltak for å redusere svevestøv og annen luftbåren miljøforurensing. 
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3. Arealer til skole og SFO 
 

Jåtten skole er i premissene for reguleringsplanen foreslått utvidet med 14 klasserom. Det forutsettes da 

at eksiterende modulbygg, ferdigstilt i 2012, ikke medregnes. Modulbygget ble satt opp som 

midlertidig bygg og ligger delvis utenfor arealene som i dag er regulert til skoleformål. 

 

Skolebehovet i Jåtten-området baserer seg  på befolkningsframskriving av 2013. Faktiske tall tyder på 

at befolkningsframskrivingen gir et for lavt veksttall. Per dags dato vil 103 elever begynne på Jåtten 

skole høsten 2014. I befolkningsframskrivingen av 2013 er tallet 89. 

 

Rådmannen i Stavanger arbeider med nye arealnormer for skoler. Rådmannens forslag er at 

eksisterende normer fra 1999 erstattes med nye arealnormer av 2014. Rådmannens forslag har vært til 

1. gangs politisk behandling i Kommunalstyret for oppvekst og forventes vedtatt høsten 2014. 

 

Det forventes at de nye arealnomenene legges til grunn for størrelse på nybygg.  
Arealnormene spesifiserer antall kvadratmeter avsatt til læringsarealer for elever og arealer for 

personal- og administrasjon og innebærer mer enn klasserom. Behovet for læringsarealer, inkludert 

spesialrom og fellesarealer, og arealer for personal- og administrasjon må ivaretas. 

 

Videre heter det i forslaget til nye arealnormer for Stavanger kommune; «Prosjektering av nye 

skoleanlegg skal ses i sammenheng med bydelens behov for eksempelvis idrettsanlegg og bydelshus.»  

 

Skolens forslag er at arealet der nåværende midlertidig modulbygget omreguleres til skoleareal. Det 

foreslås videre at bygget blir stående og at dette tas i bruk av SFO. Arealet i modulbygget innarbeides 

ikke i det totale arealbehovet for Jåtten skole. Et eventuelt sambruk med funksjoner for idretts- og 

bydels- funksjoner kan drøftes. 

  

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Bygningsareal tilstrekkelig for å imøtekomme forventet elevtallsvekst i årene framover, basert 

på reelle framskrivings-tall. 

 Læringsarealer, inkludert spesialrom og fellesarealer, og personal- og administrasjonsrom 

minimum i henhold til nye arealnormer for skolebygg, Stavanger kommune.   

 Omregulering av areal til skolebruk der nåværende P-bygg står. 

 

 

4. Arealer til andre brukere.  
 

Jåtten skole brukes langt utover ordinær skole/SFO-tid. Skolen  huser Bydelskulturskolen i Hinna 

bydel, bydelskorpset Jåtten skolekorps, Jåtten TeknoLab og Jåtten Sjakk-klubb. Disse aktivitetene 

samler barn og unge fra hele Hinna bydel. 

 

I tillegg til dette lånes skolens gymnastikksal ut til ulike brukere på ettermiddags- og kveldstid fem 

dager i uken. Dette utlånet styres av Stavanger kommune, Idrettsavdelingen.   

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Jåtten skole har utvidet bruk, utover skole/SFO. Tilstrekkelige arealer for Bydelskulturskolen i 

Hinna bydel og Jåtten skolekorps må ivaretas. 

 «Andre brukere» forsterker krav om trafikksikker adkomst til Jåtten skole, se punkt 1.  
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5. Uteområde 
 

Dagens uteareal er ikke fullt ut tilfredsstillende. At skolen har tilgang til idrettsbanene nord for 

skoleområdet er viktig. For de minste elevene er utearealet lite og for de største elevene er store deler 

preget av store asfaltflater. Muligheter for variert aktivitet på uteområdet, både for de små og de store 

elevene, er av vesentlig betydning for skolen. 

 

Spesielt problematisk er det at dagens uteområde for de minste er gjennomskåret av en gang- og 

sykkelsti som brukes av mange gjennomgangssyklister. Til tross for fartsdempende tiltak, er dette svært 

lite tilfredsstillende med tanke på sikkerhet for de yngste elevene. 

 

I vestre kant av det som i dag er regulert til skoleformål, skrått under Diagonalen og over 

idrettsområdet,  ligger en hovedvanntilførsel nedgravd. Deler av dagens uteområdet ligger over denne 

tilførselen. En sikkerhetsvurdering/ROS-analyse av å ha en hovedvannledning under utearealet til en 

skole bør utarbeides. 

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Tilstrekkelig areal for lek og varierte aktiviteter på uteområdet i forhold til skolens størrelse.. 

 Uteområdet må skjermes mot gjennomgang for sykliste, se også punkt 1. 

 Uteområdet må skjermes mot støy og luftforurensing, se også punkt 2. 

 Sikkerhetvurdering/ROS-analyse av hovedvannledning under utearealet til en skole utarbeides.  

 

6. Anleggsperioden 
 

Det forutsettes i reguleringsarbeidet at det bygges nye bygg ved Jåtten skole. I tillegg må eksisterende 

bygninger rives og utearealer opparbeides. 

 

Anleggsperioden vil være utfordrende når det nå skal bygges inntil Stavangers største skole. 

 

Det forutsettes at det i denne sammenheng foretas nødvendige undersøkelser med hensyn til 

forurensing i grunn, radon mm. 

 

Reguleringsplan, Plan 2531,  må innarbeide: 

 Skjerming mot anlegg- og byggeaktivitet i anleggsperioden.  

o Dette gjelder trafikk, støy, støv osv. 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Vedlegg 1: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2014-2017, innspill av 10.02.2014 

Vedlegg 2: TRAFIKKSITUASJONEN I ORDFØRE ASKELANDSGATE, JÅTTEN SKOLE, brev av 

14.02.2014 
 

 

Kopi: Driftsstyret, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 31/14 

SAK Skolemiljøutvalget 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling til SMU 05.06.2014 tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Skolemiljøutvalget skal ha møte torsdag 5. juni. 

 

Innkalling og saksliste, se under. 

 

MØTEINNKALLING SKOLEMILJØUTVALGET  

  

  

Møtested: Jåtten skole 

Møtedato/ -tid: Torsdag 5.juni 2014 kl 17.30-19.00 

Deltakere: 

 

 

Kopi til: 

FAU v/Marit S. Handeland (7B) og Kristina Hegreberg (6C) 

Elevrådet: Kristian Lillebakken 7A, Thea Eide 7B og Kamilla Hinna 7A 

Skole/SFO: Monica Laksesvela, Berit Simonsen og Kristin Håvarstein 

Rektor 

 
 

   
   

Saksnr. Agenda Ansvar 
08/14 Godkjenning av innkalling 

 

Alle 

09/14 Erfaringer med Trivselsprogrammet 

 

Kristin 

10/14 Grønt flagg – mål for neste skoleår 

 

Kristin 

11/14 Elevundersøkelsen på 7.trinn 

 

Kristin 

12/15 Uke 36: Nasjonal mobbeuke. Manifest mot mobbing. Hva kan vi gjøre? 

 

 

13/14 Eventuelt 

 

Kristin 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 32/14 

SAK Beredskap, skarpe situasjoner 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

ROS analyse og Tiltakskort for skape situasjoner tas 

til orientering. 

Vedlegg: 

 

 
I arbeidet med å møte trusselen for skarpe situasjoner i skolen har Stavanger kommune, 
v/Oppvekst og beredskapsavdeling samarbeidet med politiet. I fjor høst ble det gjennomført 
et informasjonsmøte med alle skolene og skolene ble pålagt å utarbeide beredskap innen 
utgangen av inneværende skoleår. 
 
I dette arbeidet skal det gjennomføres ROS-analyse og utarbeides tiltakskort. I tillegg skal 
ansatte informeres. 
 
Rektor og verneombud har våren 2014 deltatt på kurs i beredskap og ROS-analyse arrangert 
av HMS-avdelingen i Stavanger kommune. 
 
HMS-gruppa har nå gjennomført ROS-analyse og utarbeidet planer for beredskap for skarpe 
situasjoner.  
 
Som et resultat av dette arbeidet vil det bli innarbeidet et nytt kapittel i skolens Internkontroll; 
kapittel 4.3, se under. 
 
I referatet fra fellesmøtet i Stavanger kommune i fjor høst heter det at saken skal opp i 
Driftsstyret, se Sak 4 i referat: 
 

4 Arbeidet videre fremover: 

Tiltakskortene må tilpasses den enkelte skole. Skolen må informere egne ansatte og 

gjennomgå tiltakskortene. Det stilles krav om at skolene skal ha egne Risiko- og 

sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Disse beskriver «hva kan gå galt hos oss?». 

ROS-analysene er grunnlaget for de beredskapsplanene skolene skal ha. 

ROS-analysene bør legges frem for skolenes driftsstyrer. 

FAU bør informeres om at dette arbeidet pågår. 

Skolene skal utarbeide beredskapsplaner. 

Arbeidet med disse planene kan tas som sak på rektormøtene i bydelene slik at en kan dra 

veksler på hverandre. 

Både beredskapsavdelingen og beredskapsansvarlig i Oppvekst og levekår vil kunne bidra 

i dette arbeidet.  

Det avholdes kurs i ROS-analyser på «Alltid på en onsdag». Kursene forefinnes i 

kommunens kursbase. 

Den enkelte skole skal holde tabletop øvelser over emnet beredskap, herunder skarpe 

situasjoner. Elevene bør ikke involveres i denne omgang. 

 
 
HMS-gruppa skal ha kapittel 4.3 som sak på sitt møte 22.05.14. (Vedlag forslag) 
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4.3  Skarpe situasjoner 
 
Stavanger kommune v/beredskapsavdelingen og Oppvekst har i samarbeid med politiet 
utarbeidet planer for skarpe situasjoner ved skoler. Utarbeidelse av Tiltakskort for ansatte og 
rektor, se under er en del av dette. 
 
Våren 2014 gjennomførte HMS-gruppa ROS analyse for skarpe situasjoner. I tillegg deltok 
rektor og verneombud på kurs/øvelse i ROS-analyse og beredskap våren 2014. 
 
Med en Skarp situasjon forstår vi enten: 

 en trussel situasjon (for eksempel en bombetrussel) 

 en reell hendelse er under utvikling (for eksempel skyting pågår) 

 
Ingen situasjoner vil være like og det er derfor viktig at alle hendelser vurderes særskilt. 

 
En Skarp situasjon anses som usannsynlig (frekvens) og Katastrofal (konsekvens) 
 
ROS-analysen konkluderer med følgende mulige tiltak: 
 
1 Fysisk avsperring av hele skoleområdet, vakter, identitetskort og 

adgangskontroll. 
Uaktuelt 

2 Adgangskontroll til skolebygg, utenom ordinær åpningstid for 
skole/SFO 

Delvis aktuelt, system 
etterspørres 

3 Kraftig avgrensing av utleie/utlån utenom ordinær åpningstid for 
skole/SFO 

Uaktuelt 

4 Etablering/utbygging av internt kommunikasjonssystem.  Aktuelt, system 
etterspørres 

5 Utarbeidelse av rutiner/tiltakskort for skarpe situasjoner Gjennomføres våren 
2014, se under 

6 Tabeltop-øvelse. Elevene involveres ikke. Gjennomføres skoleåret 
2014/2015 

 
Rektor vil, da særlig i forbindelse med framtidig planlagt utbygging, etterspørre  

 Adgangskontroll 

 Tekniske løsninger for intern kommunikasjon. 
Dersom adgangskontroll/system for intern kommunikasjon etableres må dette gjelde alle, 
også eksisterende, bygg. 
 
Inntil mulighet for intern kommunikasjon etableres, innføres nytt varslingssignal med bruk av 
eksisterende skoleringeklokker. Ett eller flere lange (mer enn 30 sek) sammenhengende 
ringesignal.  
 

Signalet betyr: BLI VÆRENDE.  
 Samle alle elever på klasserommet/evnt. andre rom der klassen er på aktuelt 

tidspunkt 

 Vent på mer informasjon.  

 Sjekk mobiltelefon – SMS varsling 

 Sjekk It’s learning – JÅT Personal 

 Manuell informasjon fra rektor eller politi 

 Lås døren/lukk vinduer 

 Slå av lyset 

 Trekk for gardiner 

 Be elevene legge seg ned på gulvet, mot en solid vegg og forholde seg stille. 

 
Korte ringesignal, brannvarsling, betyr, som før, evakuering til grusbanen nord for P-bygg, se 
branninstruks. 
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EVAKUERING iverksettes når forholdene oppfattes som tryggere utenfor bygningen enn innenfor. 
Elever og ansatte skal umiddelbart forlate bygningene.  
BLI VÆRENDE iverksettes når forholdene oppfattes tryggere i bygningen enn utenfor. Elever og 
ansatte skal gå til plasser i bygget som er trygge fra utsiden. Lås dørene – Når en person/situasjon 
utgjør en umiddelbar trussel i bygget. Alle ytterdører og dører til klasserom/kontorer skal låses. Elever 
og ansatte skal bli værende på stedet. Avvent nærmere informasjon. 

 
Det blir tabletop øvelse og praktisk øvelse på langt ringesignal (Bli værende) skoleåret 
2014/2015.  
 
 

TILTAKSKORT, Internkontroll 4.3 

– Skarpe situasjoner –  
 
Tiltakskort for ANSATTE 
 

AKUTT 
 TRUSSEL SITUASJON 

 
REELL HENDELSE 

 

1 Varsle REKTOR - 51 91 42 32/958 92 123 
Gi opplysninger om: 
 Eget navn, telefonnummer, hvor du er, 

bygg/rom. 
 Hva har skjedd? Hva går trusselen ut på? 
 
Dersom det ikke oppnås kontakt med rektor – 
varlse andre i skolens ledelse, se under. 
 
 

Varsle POLITIET på 112 
Gi opplysninger om: 
 Eget navn, Jåtten skole, Ordfører Askelangsgate 11, 

eget telefonnummer. 
 Beskriv hendelsen og evnt. gjerningsmann, antall 

gjerningsmenn 
 Type våpen (hvis kjent) 
 Hvor på skolen var gjerningsmannen sist observert? 

 Andre opplysninger politiet ber om. 

Iverksett livbergende førstehjelp 

Varsle REKTOR 51 91 42 32/958 92 123 
2 I samarbeid med rektor vurdere øyeblikkelig handling:   

a) «EVAKUERING» - varsles med brannalarm – iverksetter rømning – oppstillingsplass som ved brann. 
b) «BLI VÆRENDE» - varsles med en eller flere lange (30 sek eller mer) ringesignal. 

3 Samle elevene, bring alle i sikkerhet, foreta opptelling og ha kontroll på alle. 

4a Dersom lærer og elever blir værende innendørs: 
 Få oversikt på alle elevene, rapporter status til 

skolens ledelse, herunder hvilke elever som 
mangler. 

 Avvent videre informasjon. 
o Sjekk mobil (SMS) og It’s learning 

(JÅT Personal) 
o Lytt til beskjed fra politiet eller rektor 

 Informer elevene om status. 
 
 
 
 
 

Dersom lærer og elever blir værende innendørs: 
 Lukk og lås alle dører og vinduer. 
 Trekk for gardiner/persienner. 
 Skru av alt lys. 
 Be elevene legge seg ned på gulvet, mot en solid 

vegg og forholde seg stille. 
 Få oversikt på alle elevene, rapporter status til 

skolens ledelse, herunder hvilke elever som mangler 
og eventuelle tillegg. 

 Avvent videre informasjon. 
o Sjekk mobil (SMS) og It’s learning (JÅT 

Personal) 
o Lytt til beskjeder fra politiet eller rektor. 

Dersom evakuering igangsettes – følg rømingsplan 
for BRANN: 
 Oppstilling på grusbanen, avmelding til 

avdelingsleder 
 Avvent videre informasjon fra rektor eller politi. 

4b Dersom evakuering igangsettes – følg 
rømingsplan for BRANN: 
 Oppstilling på grusbanen, avmelding til 

avdelingsleder 
Avvent videre informasjon fra rektor eller politi 

Dersom evakuering igangsettes – følg rømingsplan 
for BRANN: 
 Oppstilling på grusbanen, avmelding til 

avdelingsleder 
Avvent videre informasjon fra rektor eller politi 
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HASTER 

5 Vurder om og hvordan melding kan gis til andre elever og ansatte (også på utsiden). 

6 Gi omsorg og støtte til elevene. 

 
 

TELEFONLISTE – VARSLING, JÅTTEN SKOLE 

AMBULANSE 113   

POLITI 112 02800  

BRANN 110 51 50 22 00  

Rektor Arne Kristian Espedal 51 91 42 32 958 92 123 51 56 47 34 (p) 

Avdelingsleder Camilla Tanem-

Hanevik 
51 91 42 33 924 46 301 52 90 76 64 (p) 

Avdelingsleder Sissel Bjerga 51 91 42 43 938 41 982 51 59 23 80 (p) 

Avdelingsleder Kristin Håvarstein 51 91 42 34 926 21 594 51 55 10 48 (p) 

SFO-leder Mona G. Skaaren 51 91 42 70 994 74 362 51 55 70 70 (p) 

Skolekonsulent Inger Fjetland 51 91 42 97 992 42 360 51 80 10 26 (p) 

Jåtten skole Sentralbord 51 91 42 30   

Stavanger kommune, vakthavende beredskapsledelse 977 32 422  

Skolesjef, Eli Gundersen 51 50 85 34 908 20 497 51 57 55 96 (p) 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 33/14 

SAK Kvalitetsrapportering; God, bedre, best og Fritid på skolen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skolens kvalitetsrapportering av «God, bedre, best» 

og «Fritid på skolen» tas til orientering. 
Vedlegg: 

 

 
Det vises til brev fra Oppvekst av 22.04.2014: 

RAPPORTERING - PLANER FOR KVALITETSUTVIKLING VÅREN 2014   

 

Stavanger kommunes kvalitetsplaner God, bedre, best! og Fritid på skolen er styringsredskap for rektorene 

innenfor sentrale områder som skal prege alle grunnskolene i Stavanger kommune. 

  

Skolene blir årlig bedt om rapportere grad av måloppnåelse for hvert av planenes fokusområder. 

Rapporteringen har form som en egenvurdering og har primært til hensikt å være utgangspunkt for 

drøftinger og refleksjoner ved den enkelte skole. Samtidig gir skolenes samlede tilbakemeldinger nyttig 

informasjon til direktøren om skolenes arbeid med de ulike områdene.   

 

Direktøren ber om at rapporteringsskjemaet for God, bedre, best drøftes i personalet eller i skolens plan-/ 

utviklingsgruppe, slik at de utfylte skjemaene representerer både ledelsens og ansattes oppfatning. 

 

Rektor på skoler med skolefritidsordning drøfter rapporteringsskjemaet for SFO med ansatte ved SFO, slik 

at det utfylte skjemaet representerer ledelsens og ansattes oppfatning.  

   

Frist for tilbakemelding til Oppvekst og levekår settes til 25. juni 2014.  

Skolen returnerer ferdig utfylte skjema på e-post til Oppvekst og levekår ved Rune Knutsen.   

 

Direktøren minner om at skolens rapportering skal legges fram for driftsstyret til orientering.  

 

Per Haarr       Eli Gundersen 

direktør         skolesjef 

 

Saksbehandler: Rune Knutsen 
 

 

Rapporteringsskjemaene er drøftet i personalet; i SFO og i avdelingsmøtene. 
 
Rektor tar sikte på å sammenstille resultatene innen driftsstyrets møte og legger dem fram 
der før videresending til Oppvekst.  

 
 

. 


