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Sak 01/14 Konstituering, innkalling og saksliste 

Det vises til Reglement for driftsstyret ved skolene i Stavanger. 
 
Vedtak 
1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den representasjon som fremkommer av 

vedlagte liste. FAU må velge en ny representant for perioden 2014/2015.  
2. Mette Kvannli velges som driftsstyrets leder for 2014. Nestleder velges på neste møte. 
3. Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 02/14 Delegering 
Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2 
 
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 

Sak 03/14 Referat 
Referat fra møtet 02.12.2013 ble sendt ut per mail den 03.12.2013. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 02.12.2013 godkjennes. 
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Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 
 

Sak 04/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Aktiviteter 
Elevrådet har nylig arrangert sin første Rekord-dag. Dette ble arrangert i det store 
friminuttet. Planen er at dette blir arrangert en gang per måned. Det ble konkurrert i ulike 
disipliner; sjonglering, balansering, triksing, stille lengde, 60 meter og hoppetau. 
Elevrådet arrangerer også for tiden kanonball-turnering mellom klasser. 
Elevrådet jobber også videre med ide om temakvelder for elever. 
 
FAU 
Leder 
FAU mangler leder og ledes foreløpig av styret. FAU skal ha møte i dag og håper at ny 
leder blir valgt. 
Ny komitestruktur 
FAU har organisert seg på en ny måte. Ulike oppgaver fordeles på trinn. FAU møtene 
deles i to med fellesmøte først og deretter komitemøter på trinn. 
17. mai 
FAU har fokus på 17. mai arrangementet. Vaulen har signalisert at de ønsker å gå for seg 
selv. Dette er bydelen skeptisk til og ønsker at bydelsarrangementet blir et felles tog og 
arrangement i skolegården. 
 
Personalet 
Lærerne er opptatt av brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen.  
Flere lærere, og andre ansatte, går i vår ut i permisjon. Personalet er opptatt av om skolen 
klarer å skaffe kvalifiserte søkere til de ledige vikariatene og om konsekvensene dersom så 
ikke er tilfelle. Rektor viser i denne sammenheng til orienteringssak, se under.  
 

Rektor 
Skolens hjemmesider 
www.linksidene.no/jaatten har hatt en positiv utvikling med hensyn til antall treff. Utviklingen 
av årlige «antall treff» i perioden 2009 – 2013 vises grafisk i tabellen under. Det har vært en 
stor satsing på hjemmesiden og en ønsket utvikling. Skolen vil fortsette å satse på at 
hjemmesiden blir en god informasjonskanal for elever, foreldre og andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trivselsprogrammet 
Etter bevilgning fra FAU er skolen i ferd med å starte opp Trivselsprogrammet. 
Trivselsprogrammet sikrer økt aktivitet i friminutt og involverer elevene som Trivselsledere. 
Trivselsprogrammet har fått egen meny på vår hjemmeside, blant annet informasjon til 
foreldre. Etter planen vil trivselsledere bli nominert og kurset før vinterferien og programmet 
starte opp rett etter vinterferien. TL-ansvarlig på Jåtten skole er Stine Auestad. 
 

file://admsys72/Users$/sk13319/2012-2013%20Jåtten/Driftsstyret/130204/www.linksidene.no/jaatten
http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/ntr/AA9D64057BE4C00AC1257C60002D7456?opendocument&u=Trivselprogrammet
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Refleks-konkurranse 
Skolen startet rett etter opp med ny runde i reflekskonkurransen, initiert og støttet av FAU. 
Klasse 7B og 2C vant høstens runde som ble avsluttet før jul. Begge klassene med 
imponerende resultat, 98 prosent refleksbruk i perioden. Totalt hadde 90 prosent av 
elevene på alle trinn refleks-vest i høstens konkurranse. Konkurransen som startet rett over 
nyttår går fram til vinterferien og har svært god effekt. Flere klasser kan skilte med 100 
prosent refleks-bruk, i alle fall noen av telledagene. 
Det er elever på 7. trinn som hjelper skolen med registering av resultatene, en ordning som 
fungerer svært godt. Disse elevene får også svært god trening i bruk av regneark. 
FAU stiller med premie, kinobilletter til beste klasser på småtrinnet og mellomtrinnet. 
Trafikksikkerhetsprisen 2013 
Som nevnt i Sak 63/13 nominerte skolen og FAU seg selv til trafikksikkerhetsprisen 2013. 
Jåtten skole har fått følgende melding fra FTU: 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU sin trafikksikkerhetskomite takke for forslag til kandidat til 

Trafikksikkerhetsprisen. I 2013 er det Tommy Stoltenberg som er utpekt som mottaker av prisen. FTU 

fikk inn forslag til seks sterke kandidater, og vil understreke at arbeidet til den enkelte kandidat 

vurderes som svært verdifullt.  

Praksis-skole 
Det vises til Sak 67/13. Jåtten skole har søkt om å få bli praksis-skole for Universitetet i 
Stavanger. Forutsetningen i vedtaket i Sak 67/13 er innfridd. 
«Aktiv skole» 
Jåtten skole har meldt sin interesse som deltaker i prosjektet «Aktiv skole». Dette er et 
prosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Fysioterapitjenesten i Stavanger, og 
er knyttet til et forskningsprosjekt ved UiS. Prosjektet innebærer økt fysisk aktivitet og er 
knyttet til 5. trinn. Prosjektet gjennomføres skoleåret 2014-2015 med både prosjektskoler 
og referanseskoler. De skolene som deltar som referanseskoler skal inn i prosjektet året 
etter. 
Neste skoleår – 1. trinn  
Onsdag 15. januar ble det fattet vedtak om skoleplass for elever født i 2008, og som 
begynner på skolen høsten 2014. Det ble fattet 98 vedtak om skoleplass. Vedtakene blir 
fattet etter «nærskoleretten» og etter «fritt skolevalg». De aller fleste får plass etter 
nærskoleretten, men 12 elever har fått plass etter eget ønske. Erfaringsmessig vil der alltid 
bli noen endringer i dette tallet fram mot skolestart, men det er liten tvil om at neste års 1. 
trinn blir det største på Jåtten skole. 
Hypernet 
Stavanger kommune tar i bruk et nytt system, Hypernet, for opptak i SFO og barnehage fra 
1. januar 2014. Systemet innebærer at all påmelding, og søknad om endringer/oppsigelse 
av SFO plass gjøres digitalt og papirløst. Foreldrene er informert om ordningen på skolens 
hjemmeside; hypernet. 
Medarbeiderundersøkelse 
Stavanger kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse i perioden 10. til 23. februar. 
Medarbeiderundersøkelsen er ny av året og gjennomføres i samarbeid med MMI Gallup. 
Alle ansatte ved Jåtten skole med over 30% stilling oppfordres sterkt å delta i 
undersøkelsen. 
Trafikksituasjonen 
I forbindelse med artikkel i Stavanger Aftenblad mandag 20 og tirsdag 21. januar har rektor 
sendt følgende mail til John Peter Hernes og Egil Olsen:. 

Det vises til artikkel i Stavanger Aftenblad i dag, tirsdag 21. januar. Saken er en oppfølging 
etter tilsyn fra Helsesjefen våren 2013. 
Jåtten skole og FAU ved Jåtten skole har et konkret forslag til tiltak for å bedre og sikre 
adkomsten til skolen. Dette forslaget er sendt kommunen og ble presentert for Hinna 
bydelsutvalg i juni 2013.  Forslaget fikk full tilslutning i Bydelsutvalget, som har fulgt opp 
saken etter at BMU avviste fysiske tiltak, med nytt vedtak. 
Etter vår vurdering vil det foreslått tiltaket være rimelig enkelt å gjennomføre og bør kunne 
iverksettes raskt. Bydelsutvalget forutsatt i sitt vedtak at tiltaket burde gjennomføres før 
skoleåret 2013/2014 startet. Det er grunn til å tro at tiltaket også vil kunne forenes med 
framtidige planer for utbygging av Jåtten skole. I den sammenheng vises det til 
forestående oppstart av regulering av tomten sør for Jåtten skole. Fremfor alt vil tiltaket 
bedre den trafikale situasjonen ved skolen betydelig. Per i dag er denne ikke 

http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/article/5A794DB7176B6268C1257C54002C34AE?opendocument&u=Skole-hjem%20informasjon
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tilfredsstillende, noe som altså påpekes i helsesjefens tilsynsrapport.  
Helsesjefen sendte i tillegg til tilsynsrapporten et tilsvar til tilbakemeldingen fra BMU. 
Dette tilsvar er datert 13. august, se vedlegg. 
Den trafikale situasjonen ved Jåtten skole ble også berørt på et uformelt møte på Jåtten 
skole 22. november 2013, der John Pete Hernes og rektor deltok. 
Med henvisning til SA er Egil Olsen selvfølgelig hjertelig velkommen til Jåtten skole. I tillegg 
til å ta den trafikale situasjonen i og ved skolen nærmere i øyesyn, vil skolen også kunne 
orientere om slik konkret løsningsforslag som John Peter Hernes etterlyser i Stavanger 
Aftenblad i dag.   
Foreslår med dette at Egil Olsen kommer med forslag om dag og tid. 

Egil Olsen har i etterkant meldt at han ønsker å komme til Jåtten, men vil bruke noe tid for å 
orientere seg om saken først. Rektor vil be trafikksikkerhetsutvalget i FAu delta i befaring 
med Egil Olsen. 
Ansettelser 
Tina Marie Fredric er tilsatt som miljøterapeut i 50% i SFO. Hun har i tillegg 35% vikariat i 
skoledelen. Tiltrer 01.02.2014. 
Inger Fjetland er tilsatt i vikariat som skolekonsulent. Skolekonsulenten går ut i slutten av 
mai. Inger Fjetland tiltrer 22.04.2014 i deler av stillingen. 
Vedrørende utlyste stillinger som assistent i SFO og lærervikariat har skolen fått kvalifiserte 
søkere og er i tilsettingsprosess. Tilbud om vikariat for lærer vil gå ut i løpet av kort tid . Det 
samme gjelder stilling som assistent i SFO. 
Reguleringsplan – utvidelse Jåtten skole 
Rektor har fått opplysninger om at varsel om oppstart av regulering av tomten sør for Jåtten 
skole vil bli sendt ut i første halvdel av februar. Reguleringsarbeidet vil ventelig ta inntil ett 
år. Rektor har videre gjort det klart for skolesjefen at skolen har klasseroms-kapasitet til å 
møte nåværende tilstrømning av elever fram til skoleåret 2018/2019. Planlagt utbygging av 
Jåtten skole bør forseres fram i tid.. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 05/14 Regnskap 2013 
Regnskap for 2013 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som 
foreligger er dermed foreløpige. Per  31.01.2014 viser økonomirapporten et merforbruk på 
kr. 163 000,- tilsvarende 100,40 % av tildelt budsjett. Det ventes ikke store endringer i 
tallene. 
Dette er i så fall et tilfredsstillende resultat, særlig tatt i betraktning den økonomiske 
utviklingen i 2013. 

 
Vedtak 
Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. Regnskap 2013 tas opp som sak på 
neste møte. 

Sak 06/14 Økonomirapport, januar 2014 
Se Sak 07/14. Økonomirapport har liten verdi før budsjettet foreligger. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 07/14 Budsjett 2014 
Skolen fikk rammen for budsjettet 2014 fredag 31. januar. Budsjettrundskriv er varslet 
i inneværende uke. Budsjettrundskrivet gir detaljer og premisser for budsjettrammen. 
Det er ikke aktuelt å jobbe videre med budsjett før budsjettrundskrivet foreligger. 
Totalrammen for Jåtten skole er per 31.01.2013 kroner 43,1 millioner. Sluttrammen for 
2013 var 41,4 millioner kroner, en økning på 1,7 millioner. Budsjettrammen for 2013, 
per 31.01.2013 var 39,8 millioner. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 
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Sak 08/14 Foreldreundersøkelsen, SFO 2013 
Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013 ble gjennomført i november 2013. Undersøkelsen ble 
gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 
Resultatene er gjennomgående svært gode, noe som viser at foresatte er godt tilfreds med 
det tilbudet SFO gir. Resultatene samlet sett er blant de beste i Stavanger kommune. 
Personalet i SFO fortjener takk og ros for det tilbudet som gis. 
 
Vedtak 
Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013. 

Sak 09/14 Foreldreundersøkelsen, 2013, 3. og 6. trinn  
Foreldreundersøkelsen 2013, 3. og 6. trinn ble gjennomført i november 2013. 
Jåtten skole skårer svært jevnt med snittet i Stavanger kommune. Det er ingen dramatiske 
utslag, hverken positive eller negative. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn tas til orientering. 

Sak 10/14 Ordensreglene, revidering 

FAU vedtok i møtet 06.01.2014, i Sak 07.14, Eventuelt: 
Sykkeldag og mulighet for å sykle til skolen før 5. klasse ble diskutert. Det var enighet om at man 

kunne begynne å sykle etter påske i 4. klasse. Rektor informerer 4. klasse om dette. 

Driftsstyret er skeptisk til å slippe 4. trinn på sykkel og mener tidspunktet for endring 
av ordensreglene er lite gunstig, jmf. Sak 14/14. 
Det ble i denne saken presisert at det er en ordning for at elever med lang vei kan 
søke om dispensasjon før oppstart på 5. trinn. 
 
Vedtak 
Driftsstyret ber FAU vurdere saken på nytt og ønsker å se denne saken i sammenheng 
med trafikksikkerhet.  

Sak 11/14 Skolemiljøutvalget 
Skolemiljøutvalget ved Jåtten skole har hatt møte 23.01.2014. Referat ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak 
Referat 23.01.2014 fra SMU tas til orientering. 

Sak 12/14 Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen 2013 ble gjennomført blant elever på 7. trinn høsten 2013. 
Foreløpige rapporter ble lagt fram for driftsstyret. I løpet av våren vil resultatene bli 
ytterligere bearbeidet og komme til skolen i bearbeidet kortversjon. Skolen arbeider videre 
med å gjennomgå resultatene. 
 

Vedtak 
Elevundersøkelsen 2013 tas til orientering 

Sak 13/14 HMS-rapport 2013 
Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune.  
Rapporteringer er lagt om i forhold til tidligere år ved at en rekke opplysninger/tall som 
fremkommer i andre systemer er tatt ut av rapporten. Rapporten kan derfor ikke 
sammenlignes med tidligere års rapporter, se Sak 12/13. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 
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Sak 14/14 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, 2014-2017 
Stavanger kommune reviderer sin Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsplanen er 
kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeid. Målet er å sikre trygge 
oppvekstsvilkår og skoleveier for barn og unge.  
På bakgrunn av de momenter som fremkom gir rektor innspill til Stavanger kommunes 
trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 innen fristen 28.02.2014. Rektors innspill 
legges fram for driftsstyret som orienteringssak i neste møte. 
Driftsstyret ba også rektor skrive brev til trafikkskolene i regionen. Trafikkskoler bruker 
Ordfører Askelandsgate og parkeringsplassen til Betlehem til opplæring. Dette er ikke 
ønskelig. 
 

Vedtak 
På bakgrunn av de momenter som fremkommer gir rektor innspill til Stavanger kommunes 
trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 innen fristen 28.02.2014. Rektors innspill 
legges fram for driftsstyret som orienteringssak i neste møte. 
Rektor bes skrive brev til trafikkskoler for å unngå at Ordfører Askelandsgate brukes til 
opplæring. 

 
     
     
     
     
      
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
 
 

 

 
Videre møteplan Møteplan, skoleåret 2013-2014: 
 
Mandag 07.04.2014 
Mandag 02.06.2014 

 


