
  

 

 

 

Møte-innkalling 
 

  

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  919/14 07.10.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 13.10.2014 kl. 14:00.  

Deltakere:  
Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, representant, lærerrepresentant,  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, 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 34/14 Innkalling og saksliste 2 

Sak 35/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 02.06.2014 

4 

Sak 36/14 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 37/14 Den økonomiske situasjonen. 10 

Sak 38/14 Økonomirapport, september 2014 12 

Sak 39/14 Bomring 13 

Sak 40/14 SMU 14 

Sak 41/14 Skoleruta 2015-2016 16 

Sak 42/14 Personalseminar  20 

Sak 43/14 Ståstedsanalyse 2014 - orienteringssak 21 

Sak 44/14 Trafikk-Ordfører Askelandsgate  

 
 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 34/14 

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 (permisjon) 
Grethe Auflem 

 2013-2014 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2013-2014 

Politisk oppnevnt 
representant 

Kristin B. Veire  2012-2016 

Elevrepresentant Lilli Antonette Petersen, 7C Line Thygesen, 7A 2013-2014 
Elevrepresentant Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  2013-2014 
Rektor Arne Kristian Espedal Sissel N. Bjerga -------- 

 

 

Videre møteplan for driftsstyret, skoleåret 2014-2015:  
 
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 

 

NB:  
Før nyttår må FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye 
representanter med personlige vararepresentanter for perioden 2015-2016.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 35/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 02.062014 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 02.06.2014 ble sendt ut per mail den 03.06.2014. 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  585/14 07.10.2014 

 

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 
Kristian Lillebakken, 7A, elevrepresentant 
Thea Eide, 7B, elevrepresentant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Grethe Auflem, lærerrepresentant  
Ragnhild Svege, vara, lærerrepresentant 
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Sak nr.:  

Sak 25/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 26.05.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 26/14 Referat 
Referat fra møtet 07.04.2014 ble sendt ut per mail den 08.04.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 08.04.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen.  

Sak 27/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

Elevråd 
Talentiaden 
Elevrådet har brukt mye tid på å avvikle Talentiade for 1.-3. og for 4.-7. trinn. Finalene ble 
gjennomført torsdag 22. mai. Arrangementene gikk veldig godt. 
 
 
Hoppetau-konkurranse 
Elevrådet har gjennomført hoppetau-konkurranse mellom klassene. Konkurransen omfatter 
også den nasjonale «Hopp for hjertet». Svært mange elever har vært ivrige hoppere.  
 

FAU 
17. mai 
17. mai ble gjennomført med svært godt oppmøte for arrangementet i skolegården. FAU 
skal evaluere gjennomføringen senere i dag.  
7. klassefesten 
FAU har ansvaret for 7. klassefesten på Jåttå vgs. den 17. juni. Planlegging av 
arrangementet er i rute. 
Sykkeldag 
FAU planlegger sykkeldag for elever på 5. trinn 
Overbygg for de minste 
FAU ønsker overbygd inngangsparti for de minste, utenfor F-bygget. FAU skriver brev og 
ber rektor videresende brev til Stavanger eiendom. 
FAU-representanter 
FAU håper alle klasser får valgt FAU representanter før ferien slik at FAU er operativt ved 
skolestart til høsten.  
 
Personalet 
Forhandlinger og arbeidstidsavtalen 
Det pedagogiske personalet er opptatt av avtalen som er inngått mellom KS og UNIO vedr. 
lønn og arbeidstid. Det pedagogiske personalet er frustrert. 
I møtet fremkom det at noen elever/klasser har blitt involvert i denne frustrasjonen. Det er 
enighet om at dette bør tas opp i personalgruppen. Dette skal ikke forekomme. 
Disponering neste skoleår 
I grove trekk er disponeringen neste skoleår for det pedagogiske personalet klart, men ikke 
offentliggjort. Personalet er opptatt av disponeringen også av annet personal; hvem skal ha 
ansvar for hvem neste skoleår. 
Møbler i korridoren, F-bygg. 
Det er et stort ønske om at det gjøres noe med møbleringen i korridoren i F-bygget. 
SFO på tur, Dyreparken i Kristiansand. 
Tirsdag 3. juni reiser 4. trinn på avslutningstur til Dyreparken i Kristiansand med overnatting 
i Kardemomme by. I tillegg til elever og personalet er noen foreldre med som frivillige. 
Turen avsluttes med ankomst Jåtten skole onsdag 4. mai kl. 20:15. 
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Sak nr.:  

 
Rektor 

Aktiv skole 
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. Rektor 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.  
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.  
Tine-stafetten  
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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  
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 
104 barn som begynner på skolen til høsten. Gjennomføringen var meget vellykket 
Eldres dag  
7. trinn inviterte til Eldres dag onsdag 28. mai. Arrangementet var meget vellykket med 
godt oppmøte. Tidligere avdelingsleder Evylyn Johansson ledet samlingen  Svært 
mange klasser deltok med ble meget vellykket 
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  
Timefordeling 
Rektor ønsker å forta en mindre justering av vedtatt timefordeling. Det er ønsket om å 
øke engelskundervisningen på 4. trinn som er utgangspunktet for dette. 
Engelskundervisningen styrkes med 0,5 timer per uke på 4. trinn. Engelsktimen tas fra 
2. trinn og byttes med 0,5 timer Kunst og Håndverk. 
 
Vedtak 

Sakene tas til orientering 

Sak 28/14 Økonomirapport, mars 2014 
I innkalling var økonomirapporten per 30 mai vedlagt. Rektor orienterte muntlig om 
den økonomiske situasjonen ved utgangen av mai, men per dato er tallene ikke 
endelige. 
Per 30. april viste regnskapet et merforbruk på 98 613,-, tilsvarende 100,64 prosent av 
periodisert budsjett. Per 31. mai er merforbruket 16 000,-, tilsvarende 100,08 prosent. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for tas til orientering 

Sak 29/14 Økonomisituasjonen i Stavanger kommune 
Stavanger kommune varsler økonomiske innstrammingstiltak, omstilling.  Dette på 
grunnlag av økte utgifter og sviktende skatteinngang. Rektorene ble orientert om prosessen 
i begynnelsen av mai og 02.05.14 var det ekstraordinært lederforum, skole. Det er forventet 
at Rådmannen legger fram saken til politisk behandling i Formannskapet 12.06.2014. 
Rådmannen varsler nå innstrammingstiltak på drift på inneværende års budsjett, samt 
videreføring av innstrammingstiltak i 2015-2018. Videre varsles det utsettelse av 
investeringer; nybygg og rehabilitering.  
Driftsstyrene er gitt frist til 5. juni med å komme med innspill. 
 
Vedtak 
Driftsstyret, Jåtten skole, er kjent med at Rådmannen, som følge av den økonomiske 
situasjonen i Stavanger kommune, arbeider med omstillingstiltak både for inneværende 
budsjettår, 2014, og påfølgende HØP-periode 2015-2018. Omstilling gjelder både drift og 
investeringer. 
Driftsstyret ved Jåtten skole er bekymret dersom dette innebærer økonomisk reduksjon. 
Selv marginale reduksjoner i budsjettet vil gå ut over tjenestilbudet, kvaliteten i skolen og 
lovpålagte oppgaver. 
Videre er Driftsstyret ved Jåtten skole spesielt bekymret dersom konsekvensene av 
Rådmannens forslag blir at investeringer utsettes og at nybygg/utvidelse av Jåtten skole 
utsettes. Bydelen er i sterk vekst og med utgangspunkt i gjeldende framskriving av elevtall 
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vil Jåtten skole ikke kunne ta imot alle elevene høsten 2018. En utvidelse/utbygging av 
Jåtten skole kan ikke utsettes. 

Sak 30/14 Reguleringsplan 2531, merknader. 
Det vises til Sak 22/14. 
Rektor har utarbeidet og oversendt merknadene. Brevet, datert 23.04.2014, ble lagt fram 
for driftsstyret til orientering som avtalt i sist møte. 
 
Vedtak 
Merknader til reguleringsplan 2531 tas til orientering. 

Sak 31/14 Skolemiljøutvalget 
Skolemiljøutvalget har møte torsdag 05.06.2014. Innkalling og saksliste var vedlagt. 
 
Vedtak 
Innkalling SMU 05.06.2014 tas til orientering. 

Sak 32/14 Beredskap, skarpe situasjoner 
I arbeidet med å møte trusselen for skarpe situasjon i skolene har Stavanger 
kommune og politiet samarbeidet. Skolene har blitt pålagt å gjennomføre ROS-
analyse og innføre tiltakskort for slike situasjoner i løpet av skoleåret. Saken skal 
legges fram for driftsstyret. 
ROS analyse er gjennomført og Tiltakskort utarbeidet Tiltakskort inngår i nytt avsnitt i 
skolens Internkontroll, kap 4.3 Skarpe situasjoner.  
Hele kapitlet var vedlagt innkalling. 
Driftsstyret stile spørsmål om tiltakene i tilstrekkelig grad også dekket opp dersom en 
slik situasjion oppstår i friminutt/utetid. Driftsstyret ber HMS-utvalget vurdere dette på 
nytt. 
 
Vedtak 
ROS-analyse og tiltakskort for skarpe situasjoner tas til orientering, men ber HMS-
gruppen vurdere om tiltakene er tilstrekkelige dersom situasjoner oppstår i 
friminutt/utetid. 

Sak 33/14 Kvalitetsrapportering 
Skole skal rapportere måloppnåelse for kvalitetsplanene God, bedre, best og Fritid på 
skolen til Oppvekst. Rapporteringen har form som egenvurdering, men skal drøftes i 
personalet. Slik drøfting er gjennomført. 
Rapporteringsskjemaene, ferdig utfylt ble lagt fram i møtet. Rektor sørger for at 
rapporteringsskjemaene oversendes oppvekst innen fristen. 
 
Vedtak 
Skolens kvalitetsrapportering av «God, bedre,best» og «Fritid på skolen» tas til orientering. 

 
Neste ordinære møte i Driftsstyret; mandag 13.10.2014. 
 
 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 36/14 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
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 07.08.2014. 
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 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 

http://www.minskole.no/jaatten
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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.  
 
Flere orienteringssaker fra rektor kan bli lagt fram i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 37/14 

SAK Den økonomiske situasjonen 
 

FORSLAG TIL 

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. 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Sak 29/14.  

 

20. juni fikk skolen slik melding: 

 

Viser til bystyrets vedtak den 16. juni, sak 94/14 vedr tertialrapportering per 30.04.2014 og vedlegger 

oversikt over budsjettreduksjonen høsten 2014. Den generelle budsjettreduksjonen ble totalt kr 12 mill.. 

 

Virksomhet  Årsbudsjett Andel av kutt i % Andel av kutt i kr. 

K9S11 JÅTTEN SKOLE 43 359 000 3,2  % 415 382 

 

Samtidig med denne meldingen ble det også formidlet at redusert nivå vil bli videreført i 2015. 

 

Denne budsjettreduksjonen kommer i tillegg til virkningen av omlegging av ressursfordelingsmodellen, 

nevnt i Sak 19/14. Virkningen i 2014 av denne reduksjonen er kr. 75 000,-. Full effekt av omleggingen 

vil først merkes etter tre år og blir kr. 351 000 justert for 2014 tall. 

 

Summen av disse to budsjettreduksjonene er kr. 490 000 i 2014. 

 

Rådmannen varsler nå ytterligere budsjettreduksjon, med virkning fra senest 1. januar 2015. 

 

Per dato er det ikke kjent hva forslaget vil innebære for skoleområdet eller for Jåtten skole i kroner og 

øre. I media er det kjent at skolene også vil bli rammet. Etter signaler fra Rådmannen vil det både være 

snakk om sentrale nedskjæring og kutt på rammene, etter ostehøvel-prinsippet, til den enkelte skole. 

 

I Stavanger Aftenblad den 12.09.2014 ble summen for skolene nevnt å være 42 millioner.  

 

Hovedårsaken til reduksjonene er svikt i kommunens skatteinngang. 

 

Rektor mottok 26. september brev fra økonomidirektør og økonomisjef i Stavanger kommune, brevet 

vedlegges, se neste side. 

 

Dersom reduksjonene blir av slike størrelse som er antydet vil dette få alvorlige konsekvenser for 

driften av Jåtten skole. Rektor kan ikke se at dette vil kunne la seg gjennomføre uten store konsekvenser 

for driften. Alle kostnader som er knyttet til ikke lovpålagte oppgaver må vurderes/kuttes. Det samme 

må klassestrukturen, styrkning, delingstimer med mer. Det er vanskelig å se at en innsparing av denne 
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størrelsen kan gjennomføres uten å berøre lovpålagte oppgaver. Det vil bli aktuelt å avslutte 

ansettelsesforhold.  

 

På bakgrunn av de signalene som foreligger vil Jåtten skole nå gå i gang med å vurdere 

innsparingstiltak. Tillitsvalgt (ATV) vil bli tatt med i den videre prosessen. 

 

Dersom det foreligger ytterligere informasjon om innsparing og/eller størrelse på denne innen møtet vil 

rektor orientere videre om saken. 

 

 

Forslag til 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. 

 

. 

  

Stavanger, 26. september 2014 

 

Til alle virksomhetsledere 

 

Stavanger kommune har i løpet av 2014 hatt en mindre skatteinntekt enn budsjettert. Skatteinntekten pr 

august viser tilnærmet nullvekst. Formannskapet og bystyret er orientert om svikt i skatteinngangen og 

bystyret vil få fremlagt tertialrapport pr august i oktober. I tillegg til inntektssvikt viser analysene og 

prognosene at enkelte virksomhetsområder har merforbruk, dersom tiltak ikke iverksettes.  

Dagens aktivitet/tjenesteproduksjon må reduseres for å tilpasses et lavere inntektsnivå. 

Det budsjetterte nettodriftsresultat ligger allerede under null. Merforbruk i år, vil måtte dekkes opp 

neste år. Rådmannen understreker derfor viktigheten av at vedtatt driftsramme for den enkelte 

virksomhet overholdes. 

På de områdene og de virksomhetene som prognosene viser merforbruk på, forutsetter rådmannen at 

det iverksettes nødvendige tiltak for å justere aktivitet i tråd med vedtatt budsjettramme. Konsekvenser 

av tilpasninger til ramme og som får konsekvenser for bruker rapporteres i linjen.  

Arbeidet med budsjett for neste år og Handlings- og økonomiplanen 2015-2018 er i sluttfasen. 

Inntektsforutsetningen for neste år innebærer reduserte driftsrammer fra 2015 og vil omfatte alle 

tjenesteområder. 

Rådmannen vil anbefale at dere alle starter naturlige prosesser som tilsier et lavere aktivitetsnivå utover 

høsten for å være mer i posisjon til 2015 og til et antatt lavere driftsnivå. 

Aktivitetsreduksjonen vil kreve innsats fra alle deler av organisasjonen og det er vesentlig at 

tilpasningen følges løpende. Det vil derfor etableres rapporteringsrutiner, slik at avvik kan fanges opp 

tidlig og adekvate tiltak iverksettes. Dette vil dere bli orientert om når rutinene er på plass. 

Til orientering behandler formannskapet tertialrapporten den 2. oktober og i bystyret den 27. oktober, 

samt Handlings- og økonomiplanen 2015-2018 offentliggjøres 31. oktober. 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Stavanger-

formannskap1/Stavanger-formannskap/#moter/2014/140843 

 

 

 

Kristine C. Hernes       Kjersti Lothe Dahl 

direktør økonomi       økonomisjef 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Stavanger-formannskap1/Stavanger-formannskap/#moter/2014/140843
http://www.stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Stavanger-formannskap1/Stavanger-formannskap/#moter/2014/140843
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 38/14 

SAK Økonomirapport, september 2014 
 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 

 

Vedlagte økonomirapport viser situasjonen per 31. august: 
 
Rapporten viser et mindreforbruk på kr. 107 403,- tilsvarende 99,62 prosent av tildelt budsjett etter 
periodisering. 
 
Merforbruket fra 2013 og budsjettreduksjonene nevnt i Sak 37/14 er innarbeidet. 
 

 
 
 
Rektor vil kunne orientere mer om den økonomiske situasjonen i møtet. Dersom relevante tall ved 
utgangen av september foreligger vil ny rapport bli delt ut i møte. 
 
Situasjonen er noe under forventet.  
 
I og med at skolen forventer forestående utgifter, i tillegg til daglig drift, er det realistisk å legge til 
grunn at skolen vil ha et merforbruk ved årets slutt. Merforbruket ventes å bli på flere hundre tusen, 
men klart innenfor grensen av +/- 3 prosentregelen. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 39/14 

SAK Bomring 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

I forslaget til plassering av bomstasjoner i 
bompengeringen Nord-Jæren, vil det bli plassert en bom 
på Fv44 Gausel. 
Skolekretsen til Jåtten skole går sør for denne 
bomstasjonen. Skolen ligger nord for forestått bomstasjon. 
Det er uheldig at skolekretsen splittes. 

Vedlegg: 

 

 
 

Jåtten skole v/rektor har den 17.06.14 fått oversendt denne henvendelsen fra en av 
foreldrene: 
 

I forslaget som nå foreligger er det blant annet forslått å plassere en bomstasjon på FV44 

Gausel ved busstopp Gauselvågen. Dette vil blant annet føre til  at vi får en splitting av området 

som sokner til Jåtten skole. Elever vil bli boende på hver sin side av en bomring som vil kunne 

få konsekvenser for samarbeid, skolemiljø, fritidsaktiviteter med mer. Dette er en meget viktig 

sak for Jåtten skole og tilhørende skolekrets. 

 

Jeg vil be om at driftsstyre og FAU engasjere seg i saken, og jobber aktivt for å påvirke 

kommuneadministrasjon og politikere slik at plassering av denne bomstasjonen vurderes på 

nytt. 

 

Rektor har i mail av 19.06.2014 svart slik: 

 

Jeg oversende der din mail til FAU. I tillegg legger jeg saken fram for Driftsstyret.  

Driftsstyret vil ikke kunne behandle saken før i september/oktober. 

Jeg er usikker på om skolen som skole er høringsinstans i denne saken. Dersom skolen får 

saken oversendt vil skolen selvsagt påpeke at bommen vil splitte skolekretsen. 

 

Henvendelsen ble oversendt FAU v/styret den 19.06.2014. 

 
Rektor har i etterkant undersøkt saken nærmere. De faktiske forhold i henvendelsen stemmer. 
Det er forslag om plassering av bom som vil splitte skolekretsen. 
 
Jåtten skole vil ikke være høringsinstans i prosessen om utvidet bompengeordning på Nord-
Jæren, men vil ha mulighet for å sende inn synspunkter i den pågående prosesser. 
 
Rektor foreslår at skolen uttaler seg i saken med følgende formulering som sendes XXXXXXXX: 
 

I forslaget til plassering av bomstasjoner i bompengeringen Nord-Jæren, vil det bli plassert en bom 
på Fv44 Gausel. 
Skolekretsen til Jåtten skole går sør for denne bomstasjonen. Skolen ligger nord for forestått 
bomstasjon. 
Det er uheldig at skolekretsen splittes. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 40/14 

SAK Skolemiljøutvalget 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat tas til orientering Vedlegg: 

Rundskriv 03.02.2014 

 

Skolemiljøutvalget har hatt møte, 05.06.2014. 

 

Referat vedlagt: 

 

 

 
MØTEREFERAT  

SKOLEMILJØUTVALGET  

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 

 

  

Møtested: Jåtten skole 

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

Deltakere: 

 

 

FAU v/Marit S. Handeland (7B)  

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

Skole/SFO: Berit Simonsen og Kristin Håvarstein 

 

 

 
 

REFERANSE  JOURNALNR DATO 
KH 684/14 25.06.14 

      
Saksnr. Agenda Ansvar 

08/14 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 

09/14 Erfaringer med Trivselsprogrammet 
-positive erfaringer 
-mye mer aktivitet i friminuttene 
-litt klenging fra fadderbarna 

 

10/14 Grønt flagg – mål for neste skoleår  
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Drøfting utsettes til første møte neste skoleår. Slik kan de nye 
representantene få en innvirkning på innholdet. 

11/14 Elevundersøkelsen på 7.trinn 
Resultatene ble presentert. Skårer over gjennomsnittet for Stavanger kommune på 
de fleste indikatorer. Hva har gjort at trivselen er så høy blant årets 7.klassinger? 

Elevene svarer at de gjør mye på tvers av klassene som 
underholdning og gruppearbeid. Lærerne griper raskt tak i negative 
ting. Kjekt å dra på 7.klassetur. Kan muligens oppfordre til dette i 
Fau. 

 

12/15 Uke 36: Nasjonal anti-mobbeuke. Manifest mot mobbing. Hva kan 
vi gjøre? 
Zeromusikal i 3.klasse 
Håndavtrykk på veggen i klasserommet 
Felles håndavtrykk 
Massasje. Bør kanskje starte høyere opp i klassene. Jobbe på tvers av 
trinnene. Hemmelig venn. 

 

13/14 Eventuelt 
Foreslår at elevrepresentantene kommer fra både 6. og 7.klasse 
Foreslår at elevrepresentantene i SMU får drøftet saker med klassen i 
forkant av møtene. Kristin drøfter dette med Grethe (leder av 
elevrådet). Elevrådet kan ha SMU på agendaen slik at 
elevrådsrepresentantene i de ulike klassene kan forlare  klassene hva 
SMU arbeider med.  
Viktig å ha det fysiske miljøet på agendaen 

Kristin 

 

Referent: Kristin Håvarstein 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 41/14 

SAK Skolerute 2015-2016 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skoleruten Jåtten skole fastsettes som vist i forslag. Vedlegg: 

 

 

Skolene mottar hver år, tidlig på høsten, veiledende skolerute for Stavanger kommune. Denne 

skoleruten er drøftet med fylkeskommunen (videregående skoler) og med andre kommuner/fylker. 

 

Det er den enkelte skole, ved Driftsstyret, som vedtar endelig skolerute for skolen. Dette bør skje så 

tidlig som mulig året før aktuelt skoleår. 

 

Så snart skoleruten er vedtatt legges den ut på skolens hjemmesider til orientering for foreldre. 

 

Skoleruten fordeler de 190 skoledagene på ett skoleår. 

 

Forslaget til skolerute for Jåtten skole er drøftet i personalet. I tillegg er forslaget drøftet med  
tillitsvalgt (ATV) i medbestemmelse og med leder av SFO. Dette siste er viktig av hensyn til plassering 

av planleggingsdager. Det skal innplasseres 6 planleggingsdager for undervisningspersonalet og 5 

planleggingsdager for SFO-personalet. 

 

Skoleruten har også vært drøftet mellom skolene i bydelen, men det er per dato ikke kjent hva de 

andre skolene i bydelen gjør. 
 

Forslaget innebærer at Jåtten skole starter to dager før veiledende skolerute. Samtidig blir 4. januar og 

6. mai fridag. 

 

 Videre innebærer 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 
 
 
 
 
Vedlagt:  Forslag til Skolerute for Jåtten skole 

Følgebrev fra Stavanger kommune vedr veiledende skolerute 
Veiledende skolerute for Stavanger kommune 
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SKOLERUTE FOR JÅTTEN SKOLEÅRET 2015 – 2016 

 

 

August 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31           1 2   

32 3 4 5 6 7 8 9   

33 10 11 12 13 14 15 16   

34 17 18 19 20 21 22 23   

35 24 25 26 27 28 29 30   

36 31        
 

                                  Januar 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

52         1 2 3   

1 4 5 6 7 8 9 10   

2 11 12 13 14 15 16 17   

3 18 19 20 21 22 23 24   

4 25 26 27 28 29 30 31   

         
 

Februar 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

5 1 2 3 4 5 6 7   

6 8 9 10 11 12 13 14   

7 15 16 17 18 19 20 21   

8 22 23 24 25 26 27 28   

9 29        
 

September 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

36   1 2 3 4 5 6   

37 7 8 9 10 11 12 13   

38 14 15 16 17 18 19 20   

39 21 22 23 24 25 26 27   

40 28 29 30      
 

Fri- og feriedager 

3.8. 
11.08. 
12.08. 
13.8. 
5.- 11.10.  
13.11.  
21.12.- 3.1.  
 
4.1.  
5.1. 
15. - 21.2. 
21.-28.3.  
5.5.  
6.5 
16.5. 
17.5. 
17.6. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

SFO-oppstart  
SFO planleggingsdag 
SFO planleggingsdag 
Skolestart  
Høstferie  
Fridag, skole/SFO  
Juleferie  
 
Fridag 
Første dag etter jul 
Vinterferie  
Påskeferie  
Kristi himmelfart  
Fridag, skole/SFO 
2. pinsedag  
Grunnlovsdag 
Siste skoledag  
 
 
 

Første skoledag 13.august 
 

 Elevene på 1.trinn starter kl.09.00  
 Elevene på 2.-7.trinn starter kl. 08.30  
 

 

Mars 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

9   1 2 3 4 5 6   

10 7 8 9 10 11 12 13   

11 14 15 16 17 18 19 20   

12 21 22 23 24 25 26 27   

13 28 29 30 31     
 

Oktober 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40       1 2 3 4   

41 5 6 7 8 9 10 11   

42 12 13 14 15 16 17 18   

43 19 20 21 22 23 24 25   

44 26 27 28 29 30 31   
 

April 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13         1 2 3   

14 4 5 6 7 8 9 10   

15 11 12 13 14 15 16 17   

16 18 19 20 21 22 23 24   

17 25 26 27 28 29 30   
 

November 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44             1   

45 2 3 4 5 6 7 8   

46 9 10 11 12 13 14 15   

47 16 17 18 19 20 21 22   

48 23 24 25 26 27 28 29   

49 30        
 

Mai 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

17             1   

18 2 3 4 5 6 7 8   

19 9 10 11 12 13 14 15   

20 16 17 18 19 20 21 22   

21 23 24 25 26 27 28 29   

22 30 31       
 

Desember 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

49   1 2 3 4 5 6   

50 7 8 9 10 11 12 13   

51 14 15 16 17 18 19 20   

52 21 22 23 24 25 26 27   

53 28 29 30 31     
 

Juni 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

22     1 2 3 4 5   

23 6 7 8 9 10 11 12   

24 13 14 15 16 17 18 19   

25 20 21 22 23 24 25 26   

26 27 28 29 30     
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 Oppvekst og levekår 

Oppvekst 

Til rektor 

 

 

 

Dato: 

Saksnummer: 

Journalnummer: 

Deres referanse: 

13.08.2014 

14/15319-1 

75970/14 

 

SKOLERUTA 2015-2016   
 
Vedlagt følger veiledende skolerute for grunnskolene i Stavanger kommune 2015 - 2016.  

 

Den enkelte skoles driftsstyre kan vedta plassering av ferie- og planleggingsdager så lenge skoleruta ikke 

kommer i konflikt med gjeldende arbeidstidsordninger for pedagogisk personale. Direktøren anbefaler 

imidlertid at skolene legger opp til hele ferieuker for elevene, og at planleggingsdager legges i tilknytning til 

helger.  

 

Samtidig ber direktøren om at barneskoler og barnehager i samme bydel søker å samordne 

planleggingsdager i den grad dette er mulig, slik at foresatte som både har barn i barnehage og på 

småskoletrinnet, skal unngå å måtte ta ut uforholdsmessig mange feriedager.  

 

Høst- og vinterferie er samordnet med skoleruta for videregående opplæring.  

Endelig skolerute vedtas av den enkelte skoles driftsstyre. Skolen bes gjøre skoleruta, med eventuelle 

lokale tilpasninger, kjent for foresatte til elever ved egen skole på et tidligst mulig tidspunkt, senest et 

halvt år før skolestart.  

Veiledende skolerute er lagt ut på Stavanger kommunes hjemmesider.  

Før skoleruta legges ut på skolens hjemmeside må den enkelte skole 

 

 fylle inn skolens navn i overskriftsfeltet  

 foreta event. korrigeringer av fri-/feriedager som følge av vedtak i skolens driftsstyre  

 foreta event. endringer av starttidspunkt for elevene første skoledag  

 

Med hilsen 

 

Per Haarr Eli Gundersen 

direktør skolesjef 

  

  

 Rune Knutsen 

 saksbehandler 
 
 
Vedlegg: Veiledende skolerute for skoleåret 2015 - 2016 
 
Kopi til: Barnehagesjef, kommunale barnehager og private barnehager  
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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SKOLERUTE FOR ………………… SKOLE SKOLEÅRET 2015 – 2016 

 

 

August 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31           1 2   

32 3 4 5 6 7 8 9   

33 10 11 12 13 14 15 16   

34 17 18 19 20 21 22 23   

35 24 25 26 27 28 29 30   

36 31        
 

                                  Januar 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

52         1 2 3   

1 4 5 6 7 8 9 10   

2 11 12 13 14 15 16 17   

3 18 19 20 21 22 23 24   

4 25 26 27 28 29 30 31   

         
 

Februar 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

5 1 2 3 4 5 6 7   

6 8 9 10 11 12 13 14   

7 15 16 17 18 19 20 21   

8 22 23 24 25 26 27 28   

9 29        
 

September 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

36   1 2 3 4 5 6   

37 7 8 9 10 11 12 13   

38 14 15 16 17 18 19 20   

39 21 22 23 24 25 26 27   

40 28 29 30      
 

 

Fri- og feriedager 

3.8. 
17.8. 
5.- 11.10.  
13.11.  
21.12.- 3.1.  
 
4.1.  
15. - 21.2. 
21.-28.3.  
5.5.  
16.5. 
17.5. 
17.6. 
 

 
 

SFO-oppstart  
Skolestart  
Høstferie  
Fridag  
Juleferie  
 
Første dag etter jul 
Vinterferie  
Påskeferie  
Kristi himmelfart  
2. pinsedag  
Grunnlovsdag 
Siste skoledag  

Første skoledag 17.august 
 

 Elevene på 1.trinn starter kl.09.00  
 Elevene på 2.-7.trinn starter kl. 08.30  
 
 Elevene på 8.trinn starter kl. 09.00      
 Elevene på 9. og 10.trinn starter kl. 08.30 
 

 

Mars 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

9   1 2 3 4 5 6   

10 7 8 9 10 11 12 13   

11 14 15 16 17 18 19 20   

12 21 22 23 24 25 26 27   

13 28 29 30 31     
 

Oktober 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

40       1 2 3 4   

41 5 6 7 8 9 10 11   

42 12 13 14 15 16 17 18   

43 19 20 21 22 23 24 25   

44 26 27 28 29 30 31   
 

April 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13         1 2 3   

14 4 5 6 7 8 9 10   

15 11 12 13 14 15 16 17   

16 18 19 20 21 22 23 24   

17 25 26 27 28 29 30   
 

November 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44             1   

45 2 3 4 5 6 7 8   

46 9 10 11 12 13 14 15   

47 16 17 18 19 20 21 22   

48 23 24 25 26 27 28 29   

49 30        
 

Mai 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

17             1   

18 2 3 4 5 6 7 8   

19 9 10 11 12 13 14 15   

20 16 17 18 19 20 21 22   

21 23 24 25 26 27 28 29   

22 30 31       
 

Desember 2015 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

49   1 2 3 4 5 6   

50 7 8 9 10 11 12 13   

51 14 15 16 17 18 19 20   

52 21 22 23 24 25 26 27   

53 28 29 30 31     
 

Juni 2016 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

22     1 2 3 4 5   

23 6 7 8 9 10 11 12   

24 13 14 15 16 17 18 19   

25 20 21 22 23 24 25 26   

26 27 28 29 30     
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 42/14 

SAK Personalseminar 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret gir sin støtte til avvikling av 

personalseminar for ansatte ved Jåtten skole i 

perioden 12. til 15. november 2014. 

Vedlegg: 

 

 

Med hjemmel i budsjettvedtak, Sak 19/14, besluttet rektor i begynnelsen av juni at personalet inviteres til 

personal-seminar til Amsterdam i november. 

 

De nødvendige forhåndsbestillinger av fly og hotell ble gjort. 

 

Vedtaket om å reise på personalseminaret ble gjort før økonomivedtaket i bystyret i juni.  

 

En eventuell avbestilling av billetter ville hatt økonomiske konsekvenser. 

 

Personalet reiser onsdag 12. november og returnerer lørdag 15. Avreise og retur foregår med to ulike 

flyavganger. Noen ansatte har valgt å forlenge oppholdet i Amsterdam til søndag 16. november mot 

dekking av merkostnader. 

 

Hotellopphold på to-mannsrom. Noen ansatte har valgt enerom mot dekking av merkostnader. 

 

Personalseminaret har en egenandel på kr. 1000,-. I tillegg vil det komme noen utgifter knyttet til mat som 

den enkelte må dekke selv, samt retur fra Sola flyplass ved tilbakekomst. Øvrige utgifter dekkes av skolen, 

over ordinært budsjett. 

 

Personalseminaret vil ha et tredelt mål;  Faglig, kulturelt og sosialt 

 

Det er foreløpig ikke helt avklart hva som blir det faglige målet, men skolens ledelse arbeider med dette. 

Det anvendes to planleggingsdager i tilknytting til seminaret. 

 

En komite, sammensatt av representanter fra alle avdelingene, arbeider videre med det kulturelle og det 

sosiale. 

 

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. Bytte av  timeplan tirsdag/onsdag og noe tidligere stengetid i SFO onsdag 12. 

november kan bli aktuelt. Dersom dette blir aktuelt vil skolen informere om dette på ukeplaner og 

hjemmesiden. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 43/14 

SAK Ståstedsanalyse 2014 - orienteringssak 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Informasjon og framdriftsplan tas til orientering. 

Ferdig rapport og avtale med Stavanger kommune 

legges fram for driftsstyret til orientering når arbeidet 

er sluttført. 

Vedlegg: 

 

 
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. 

 

Ståstedsanalysen for grunnskole 
Jåtten skole 

 
 

 

 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved 

gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven 

og § 2-1 i forskriften til privatskoleloven). Målet er å skape felles refleksjon om 

skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med.  

 

I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, 

resultater fra Elevundersøkelsen, eventuelt lokale undersøkelser og elevresultater. 

Disse blir sett i sammenheng med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette gir 

skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å sette i 

verk en helhetlig skoleutvikling.  
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Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer 

skolens praksis, hva som er skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. 

Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å sammenligne ulike skoler i en 

kommune eller i en fylkeskommune. 

 

Ståstedsanalysen for skoler finnes i to versjoner - en for grunnskolen og en for den 

videregående skolen.  

 

Ståstedsanalysen består av tre faser 

 

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen 

 

- Ressurser 

- Læringsmiljø 

- Elevresultater 

- Lokale undersøkelser 

 

Dette datagrunnlaget drøftes i personalet. Det skal ikke trekkes konklusjoner ennå, 

men drøftingen skaper et viktig grunnlag for neste fase.  

 

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 

 

Neste skritt er å undersøke skolens praksis. Personalet svarer på undersøkelsen ved 

å vurdere skolens praksis ut fra en rekke påstander om god praksis.  

 

Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen 

indikasjoner på hvor skolen står i lys av tegn på god praksis. De egner seg bare som 

et underlag for personalets felles drøfting ved oppstart, valg og prioritering av 

forbedringstiltak. 

 

Påstandene i hoveddelen er samlet under følgende temaer: 

 

- Kompetanse og motivasjon  

- Tilpasset opplæring og vurdering 

- Læringsmiljø og rådgiving 

- Kultur for læring  

- Ledelse 

- Profesjonsutvikling og samarbeid 

 

Skolen kan ut fra sine prioriteringer også velge mellom følgende tilleggstemaer: 

 

- Underveisvurdering 

- Klasseledelse 
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- Læreplanarbeid 

- Grunnleggende ferdigheter 

- Fag- og yrkesopplæring i skole 

- Organisasjonsanalysen 

 

 

Fase 3: Analyse, konklusjon og tiltak 

 

I denne fasen ser personalet materialet fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet 

drøfter og analyserer det sammenstilte materialet. Ledelsen legger opp prosessen 

slik at personalet blir involvert. Dette kan løses på ulike måter blant annet avhengig 

av skolens størrelse. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og skoleledelsen 

bestemmer hvilke utviklingsområder og tiltak skolen skal arbeide videre med. 

 

I Stavanger kommune inngår også en Fase 4. I fase 4 inngås det en avtale mellom skoleeier 

(kommunen) og den enkelte skole om videre arbeid og satsingsområder. 

Jåtten skole er pålagt å starte arbeidet med Ståstedsanalysen høsten 2014. 

Arbeidet er omfattende og krever mye tid i personalet. 

Følgende framdriftsplan for Ståstedsanalysen, Jåtten skole, er utarbeidet: (se neste side) 

Per møtedato er skolen i Fase 2; «Drøfting og sikre lik forståelse av påstanden i 

undersøkelsen.»  

Undersøkelsen vil bli igangsatt fra onsdag 15. oktober. 

Drøftingsdokument med kommentarer etter fase 1, se vedlegg under.  
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Ståstedsanalyse for grunnskolen, framdriftsplan 

Jåtten skole 

Gjennomføring av Ståstedsanalysen, Jåtten skole 2014 
Uke 33 Kort informasjon til personalet om Ståstedsanalysen 2014.  rektor 

Uke 35 Informasjonsmøte med rektor, gjennomføring av 
Ståstedsanalysen, Jåtten skole.  

Oppvekst v/Rune 
Knutsen/rektor 

FASE 1 

Uke 36 Utarbeide framdriftsplan. 
Opprettelse av Ståstedsanalyse i Skoleporten og utarbeide 
rapport. Foreldreundersøkelsen 2012 og 2013 legges inn 
som «Lokale undersøkelser.» 
Informasjon i det pedagogiske personalet, fellestid tirsdag 2. 
sept. 

rektor 

Uke 37 Rapporten legges fram for personalet i fellesmøte.  
Kort drøfting i fellesmøte og informasjon om drøftingsøkten 
i uke 38. 

Rektor/personalet 

Uke 38 Drøfting av rapporten i personalet; er det samsvar mellom 
resultat og egen oppfatning. Styrker og svakheter med 
rapporten. Forslag til kommentarer. Fellestid. Drøfting på 
avdelingsnivå. 

 

Uke 39 Ferdigstillelse av rapporten. Rektor legger inn kommentarer. 
Klargjøring for Fase 2 

rektor 

Uke 42 Driftsstyret. Orienteringssak (PS: Første mulighet)  

FASE 2 

Uke 39 Drøfting og sikre lik forståelse av påstandene i 
ståstedsanalysen, grupper på tvers av trinn/team, del 1  

Rektor/personalet 

Uke 42 Drøfting og sikre lik forståelse av påstandene i 
ståstedsanalysen, grupper på tvers av trinn/team, del 2 

Rektor/personalet 

Uke 43-45 Gjennomføring av analysen, individuelt arbeid Personalet 

FASE 3 

Uke 47 og 49 Drøfting av det samlede materialet fra fase 1 og 2. Analyse 
av resultatene fra fase 2. 
SWOT/Ringstabekk-krysset. 
Drøfting i grupper. 

Rektor/personalet 

Uke 49 Valg av satsingsområder. Rektor/personalet 

FASE 4 

Januar 2015 Dialogen  

Januar/februar 
2015 

Avtalen signeres. Ståstedsanalysen sluttført. 
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FASE 1. Drøftingsdokument med kommentarer etter drøftingene:  

Ståstedsanalysen for grunnskole 
Jåtten skole 

 
 

 

 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved 

gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven 

og § 2-1 i forskriften til privatskoleloven). Målet er å skape felles refleksjon om 

skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med.  

 

I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, 

resultater fra Elevundersøkelsen, eventuelt lokale undersøkelser og elevresultater. 

Disse blir sett i sammenheng med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette gir 

skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å sette i 

verk en helhetlig skoleutvikling.  

  

Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer 

skolens praksis, hva som er skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. 

Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å sammenligne ulike skoler i en 

kommune eller i en fylkeskommune. 

 

Ståstedsanalysen for skoler finnes i to versjoner - en for grunnskolen og en for den 

videregående skolen.  

 

Ståstedsanalysen består av tre faser 

 

Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen 

 

- Ressurser 

- Læringsmiljø 

- Elevresultater 

- Lokale undersøkelser 
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Dette datagrunnlaget drøftes i personalet. Det skal ikke trekkes konklusjoner ennå, 

men drøftingen skaper et viktig grunnlag for neste fase.  

 

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 

 

Neste skritt er å undersøke skolens praksis. Personalet svarer på undersøkelsen ved 

å vurdere skolens praksis ut fra en rekke påstander om god praksis.  

 

Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen 

indikasjoner på hvor skolen står i lys av tegn på god praksis. De egner seg bare som 

et underlag for personalets felles drøfting ved oppstart, valg og prioritering av 

forbedringstiltak. 

 

Påstandene i hoveddelen er samlet under følgende temaer: 

 

- Kompetanse og motivasjon  

- Tilpasset opplæring og vurdering 

- Læringsmiljø og rådgiving 

- Kultur for læring  

- Ledelse 

- Profesjonsutvikling og samarbeid 

 

Skolen kan ut fra sine prioriteringer også velge mellom følgende tilleggstemaer: 

 

- Underveisvurdering 

- Klasseledelse 

- Læreplanarbeid 

- Grunnleggende ferdigheter 

- Fag- og yrkesopplæring i skole 

- Organisasjonsanalysen 

 

 

Fase 3: Analyse, konklusjon og tiltak 

 

I denne fasen ser personalet materialet fra fase 1 og fase 2 under ett. Personalet 

drøfter og analyserer det sammenstilte materialet. Ledelsen legger opp prosessen 

slik at personalet blir involvert. Dette kan løses på ulike måter blant annet avhengig 

av skolens størrelse. Etter en samlet vurdering blir det konkludert, og skoleledelsen 

bestemmer hvilke utviklingsområder og tiltak skolen skal arbeide videre med. 
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Skolens ressurser 

 

Jåtten skole 

 

Ordfører Askelands Gate 11 

4020 Stavanger 

Offentlig skole 

Grunnskole 

1-7 trinn 

974611511 

Skoleier 

Stavanger kommune 

 

 

 

Elever og lærere 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

 

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Talet på elevar 529 532 536 534 556 

Talet på lærarar 41 37 42 39 42 

Jåtten skole, Grunnskole 

Undervisningspersonell 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

 

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 17,0 16,1 17,0 16,6 

Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 5 6 

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,8 17,3 18,5 19,0 

Jåtten skole, Grunnskole 

Fakta om Jåtten skole 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

 

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Talet på elevar 529 532 536 534 556 

Talet på skolar      

Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 34 35 32 35 31 

Talet på lærarar 41 37 42 39 42 

Jåtten skole, Grunnskole 

Kommentarer til skolens ressurser 

Antall kontaktlærere og lærere øker ikke i samme takt som elever. Lærertettheten blir mindre. 
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Symbolforklaring 

 Tall er unntatt offentlighet  

 Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten 

 Tall skal finnes, men mangler 

 Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år 

Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

 

Indikator og nøkkeltall 2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

Trivsel     4,6 

Støtte fra lærerne     4,6 

Støtte hjemmefra     4,1 

Faglig utfordring     3,9 

Vurdering for læring     4,2 

Læringskultur     4,1 

Mestring     4,3 

Motivasjon     4,2 

Elevdemokrati og medvirkning     4,0 

Felles regler     4,5 

Mobbing på skolen     1,1 

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere (prosent)     0,0 

Jåtten skole, Grunnskole 
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Arbeidsro – elevundersøkelsen 7. trinn 2013 
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GRØNN Høy grad av arbeidsro, høy grad av mestring 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de både opplever arbeidsro og at de mestrer arbeidsoppgavene i fagene. 

GUL Mindre grad av arbeidsro, høy grad av mestring 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever mindre grad av arbeidsro, samtidig som de mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Spørsmålet er om disse 

elevene mestrer arbeidsoppgavene på tross av eller på grunn av at det er mindre arbeidsro 

GUL Midten 

Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne elevgruppen kjennetegnes ved middels grad av arbeidsro og middels grad 

av mestring. 

GUL Høy grad av arbeidsro, mindre grad av mestring 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever høy grad av arbeidsro, samtidig som de i mindre grad mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Er lærerne for 

opptatt av at det skal være stille og for lite opptatt av at elevene faktisk mestrer arbeidsoppgavene? 

RØD Mindre grad av arbeidsro, mindre grad av mestring 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de verken opplever arbeidsro eller mestring. Dette er en elevgruppe som bør følges nøye. Kanskje det er de selv som 

bråker fordi de ikke opplever mestring? 
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Tilpasset opplæring – elevundersøkelsen 7. trinn 2013 

 

 

GRØNN Mye støtte fra lærerne, nok faglige utfordringer 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de både får mye støtte fra lærerne og nok faglige utfordringer i de ulike fagene. Vi forventer at elever med denne svarprofilen i 

større grad opplever at opplæringen er tilpasset deres læreforutsetninger. 

GUL Mindre støtte fra lærerne, nok faglige utfordringer 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de får mindre støtte fra lærerne, men nok faglige utfordringer i de ulike fagene. Vi forventer at elever med denne svarprofilen i 

større grad kan oppleve at kravene blir for store, sett opp mot den støtten de får. 

GUL Midten 

Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne elevgruppen kjennetegnes ved at de får middels støtte og noen faglige 

utfordringer. 
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GUL Mye støtte fra lærerne, færre faglige utfordringer 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de får mye støtte fra lærerne, men færre faglige utfordringer i de ulike fagene. Elever med denne svarprofilen opplever mye 

støtte, men kanskje for få krav? 

RØD Mindre støtte fra lærerne, færre faglige utfordringer 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at de verken får spesielt mye støtte fra lærerne, eller faglige utfordringer. Elever med 

denne svarprofilen føler seg kanskje oversett? 
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Trivsel – elevundersøkelsen 7. trinn 2013 

 

 

GRØNN Høy trivsel, høy motivasjon 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at både trivselen og motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med 

skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der elevene fungerer godt sammen med hverandre. 

GUL Lavere trivsel, høy motivasjon 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at trivselen ikke er så høy, samtidig som at motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også 

virkelig ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et arbeidsfellesskap. Dette trenger ikke bety at de ikke ønsker å være inkludert. Det kan også bety 

at de opplever at de er ekskludert. 

GUL Midten 

Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo. Denne elevgruppen kjennetegnes ved at de er middels motiverte og synes miljøet er 

middels godt. 
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GUL Høy trivsel, lavere motivasjon 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med 

denne svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever. Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med 

skolearbeid som er det sentrale. Skolen blir et sted å være, ikke et sted å lære. 

RØD Lavere trivsel, lavere motivasjon 

I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at verken trivselen eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at disse elevene 

har opplevd mange nederlag i skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de heller ikke anstrenge seg for å nå dem, og noen opplever heller ikke at lav måloppnåelse 

er forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå som likegyldige. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen står i fare for å slutte på skolen, hvis de 

ikke får hjelp. 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til læringsmiljø 

Elevene gir svært gode tilbakemelding på trivsel og lite mobbing. Dette stemmer med skolens opplevelse. En sterk 

positiv foreldregruppe bidrar. God skolekultur. 

Også støtte fra lærer scorer godt. Det er gledelig. Elevene svarer imidlertid mindre positivt enn foreldrene (se 

foreldreundersøkelsene) på støtte hjemmefra. Videre er kommer faglige utfordringer noe svakt ut. Det kan se ut 

som om skolen har, med høy grad av støtte fra lærere, mulighet til å øke faglige utfordringer. Dette krever mer 

jobbing med tilpasset opplæring. Det er imidlertid viktig at støtten fra foreldre følger med. 

Arbeidsro var et problem for noen år siden. Oppleves som det har vært en klar bedring etter at skolen har jobbet 

bevisst med dette. 
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Elevresultater 
Nasjonale prøver 5. trinn 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 

 

 
Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

 

Nasjonale prøver 8. trinn – Jåtten skole avgiverskole 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 
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Nasjonale prøver – Foresattes utdanningsbakgrunn og resultater på 5. trinn, Jåtten skole 

 
 

Skoleåret 2013-14 

 
 

Skoleåret 2012-13 

 
 

Skoleåret 2011-12 
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Nasjonale prøver – fritatt og ikke deltatt 

 

Jåtten skole | Fordelt på periode 

Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole 

 

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Engelsk, fritatt 0,0 0,0  3,8 14,7 

Engelsk, ikke deltatt 1,3 0,0  0,0 0,0 

Lesing, fritatt 1,3 1,6 0,0 5,1 16,2 

Lesing, ikke deltatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regning, fritatt 3,7 0,0 3,8 5,2 11,8 

Regning, ikke deltatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Kommentarer til elevresultater 

Gjennomgående svært gode resultater. Gjelder både 5. og 8. trinn (avgiverskole). Levekår/foreldrenes 

utdanningsnivå er også høyt i skolekretsen og bør legge grunnlag for å løfte elevene enda mer, se også 

kommentarer under læringsmiljø vedr. støtte hjemmefra, faglige utfordringer og økt læringspress.  

Fritaksprosenten ved Nasjonale prøver 2013-2014, 5. trinn er høy, til delt svært høy. Det er forventet at 

fritaksprosenten også 2014-2015 forblir høy. Vedtak er fattet i henhold til retningslinjene, men det kan stilles 

spørsmål om skolen har lagt "listen for lavt" med hensyn til fritak.  
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Lokale undersøkelser 

Foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn - 2012/2013 

 

3. og 6. trinn, høsten 2012.jpg 

 

 
 

Forelderundersøkelsen 3. og 6. trinn 2013/2014 

 

3. og 6. trinn, høsten 2013.jpg 
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Kommentarer til lokale undersøkelser 

Foreldreundersøkelsen 2012 og 2013 er lagt ved. Disse undersøkelsen er ikke umiddelbart sammenlignbare da 

dette er to ulike undersøkelser med ulike spørsmål og indikatorer. Sett bort i fra dette er resultatene noe bedre i 

2012 enn 2013, sammenlignet med skolene i Stavanger. Det er gledelig at støtte fra lærer scorer såpass 

høyt. Under kommentarer til Læringsmiljø har vi påpekt at elevene scorer støtte fra foreldrene lavere enn 

foreldrene selv. 

Skolen undres over at særlig to områder viser nedgang fra 2012 til 2013. Det er særlig indikatornivå på 

informasjon og utviklingssamtaler vi ikke kjenner oss igjen i. I denne perioden har det vært jobbet mye med disse 

områdene og skolen er av den oppfatning at på nevnte områder gjør skolen et svært godt arbeid. Spørsmålet er 

om økt fokus fører til sterkere krav?    

 

 
Oppsummering av fase 1 
Oppsummering av de viktigste punktene fra drøftingen i personalet 

 

Jåtten skole har høy grad av trivsel, lite mobbing og gode læringsresultater. Skolekulturen er preget av en sterk 

læringskultur, både i skolens personale og hos foreldrene. Foreldre er en sterk og positiv bidragsyter til skolens 

resultater. Resultatene synes å være upåvikret av høyere elevtall og en noe lavere lærertetthet. 

Elevene og foreldre svarer ulikt på spørmål om støtte hjemmenfra. Foreldrene svarer positivt, elevene noe mer 

negativt.  

Skolen stiller seg noe undrende til at resultatene har gått noe ned på områder det er jobbet spesielt godt med, og 

der skolen mener vi gjør en god jobb. Eksempler på dette er utviklingssamtaler og informasjon. 

Utdanningsnivå/levekår er høyt i skolekretsen og bearbeiding av tallene kan gi pekepinn om at gode resultater 

ikke bare kan skyldes skolens arbeid, men også reprodusering av forventet nivå.  Den høye fritaksprosenten 

(2013) på Nasjonale prøver bidrar til at skolen kommer godt ut. Skolen mener imidlertid at vi har holdt oss til 

retningslinjene fullt ut, men stiller spørsmålet om "listen" er lagt for lavt. 

Det har vært ført gode og nyttige drøftinger i personalet knyttet til fase 1. Det er kun 

undervisningspersonalet/lærerne som har deltatt i drøftingene. Skolen er av den oppfatning at det hadde vært en 

styrke om øvrig personale og SFO ble omfattet av Ståstedsanalysen 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 44/14 

SAK Trafikk – Ordfører Askelandsgate 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
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 møter kl. 13:30 for befaring og innføring i saken.  
 
Driftsstyret starter kl. 14:00 som tidligere avtalt, men den første halve timenen settes av til Sak 
44/14. – Trafikk – Ordfører Askelandsgate. 
 
Trafikk har vært sak i Driftsstyret flere ganger de siste årene. Oversikt over saker som berører 
trafikkavvikling i Ordfører Askelandsgate i perioden 08.04.13-13.10.14: 
 

 Sak 21/14, Trafikk, 07.04.2014  

 Sak 14/14, Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune 2014-2017, 03.02.2014  

 Sak 03/14, Orienteringssak, Trafikksikkerhetsprisen 2013, 03.02.2014 

 Sak 03/14, Orienteringssak, Trafikksituasjonen, 03.02.2014  

 Sak 63/14, Orienteringssak, Trafikksikkerhetsprisen 2013, 02.12.2013 

 Sak 54/13, Orienteringssak, Ikke et barn for mye – Trafikksituasjonen, 14.10.2013 

 Sak 49/13, Trafikksituasjonen, 10.06.2014 

 Sak 43/13, Orienteringssak, Hinna bydelsutvalg, 10.06.2014 

 Sak 40/13, Støy og trafikk, 06.05.2013. 

 Sak 37/13, Framtidig utbygging av Jåtten skole, 06.05.2013 

 Sak 25/13, Orienteringssak, Hinna bydelsutvalg – trafikksikkerhet, 08.04.2013 

 Sak 28/13, Plan 2462P, 08.04.2013 

 Sak 30/13, Handlingsplan mot støy 2013-2018, 08.04.2013 
 

Andre sentrale dokumenter i saken: 

 Henvendelse fra Jåtten skole til Bymiljø og utvikling 07.09.2012 vedr. trafikksikkerhetssituasjonen i 

Ordfører Askelandsgate med anmodning om skilting/fysiske tiltak. Behandling i Samarbeidsgruppen for 

trafikksikkerhet 04.10.2012 med befaring i forkant. Brev av 16.10.2012 til Jåtten skole. 

 Tilsyn 19.03.2013; Miljørettet helsevern i barnehager og skoler med tilsynsrapport av 19.03.2013. 

Oppfølgingsbrev fra Helsesjefen til Bymiljø og utvikling av 06.08.2013. 

 Hinna bydelsutvalg. Behandlet i møte 04.06.2013; Sak 39/13, 10.09.2013; Sak 47/13 og 19.11.2013; 

Sak 64/13. 

 Jåtten skole, FAU. Behandling og oppfølging, nedsetting av eget trafikksikkerhetsutvalg. 

 Jåtten skole. Iverksetting av en rekke tiltak; fysiske og holdningsskapende i perioden 2012-2014, 

vedlagt Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014-2017. 

 Stavanger Aftenblad, januar 2014, med oppfølging v/John Peter Hernes 21.01.2014. 
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 Skolesjef Eli Gundersen. Innspill vedr trafikksikkerhet. Sendt transportsjef Hildegunn Hausken 

29.01.2014 

 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger, Innspill fra Jåtten skole. 10.02.2014 med vedlegg. 

 
Driftsstyret ble 03.03.2014 orientert om følgende:  

 
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 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. 

 
 
Nye momenter etter 07.04.2014 
 

 Jåtten skolekorps har (på ny) sterkt anmodet om at skolegården åpnes for parkering i 
forbindelse med ordinærere øvelser. 

 Trafikkplan for Hinna; Prioriterte planlegging- og investeringstiltak, Hinna, inneholder 
ikke tiltak i Ordfører Askelandsgate. 
 

 
 
 
 
 
VEDLEGG (Vedleggene fremlegges i møtet-Egil Olsen får tilsendt vedleggene i forkant 
 

Innspill fra Jåtten skole av 10.02.2014.Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2014. VEDLEGG 1 
Vedlegg 1: Iverksatte tiltak, Jåtten skole, opplisting 

Vedlegg 2 Brev fra Helsesjefen, Stavanger, datert 06.08.2013 

Vedlegg 3: Aksjon; Ikke ett barn for mye 

Vedlegg 4: Forslag til tiltak, Ordfører Askelandsgate 

Vedlegg 5: Oversikt over farlige krysningspunkt/fotgjengeroverganger 

Anmodning, brev fra Jåtten skole 14.02.2014. VEDLEGG 2 
Svar fra Bymiljø og utbygging, Park og vei. VEDLEGG 3 
 

(VEDLEGG  1)  
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Kultur og byutvikling 

Byplan 

 

  

 

 

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  141/14 10.02.2014 

 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2014-2014 
 

Det vises til skriv av 16.01.2014 vedrørende revidering av trafikksikkerhetsplan for Stavanger 
2014-2017. Jåtten skole er kjent med at det mulig å fremme innspill via Stavanger kommune 
sine hjemmesider. Dette er gjort den 10.02.2014 med følgende tekst: 
 

Jåtten skole 
1) Tilrettelegging, Ordfører Askelandsgate 
2) Generell trafikkøkning, fotgjengeroverganger 
3) Separering myke trafikanter, tilrettelegging for syklister 

 
På grunn av omfanget i dette innspillet sendes eget brev med vedlegg. Brevet sendes Kultur 
og byutvikling, Byplan, med digital kopi til transportplansjef Hildegunn Hausken og 
prosjektleder Stefan Kersting. 
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Driftsstyret ved Jåtten skole, i møte 
03.02.2014, i Sak 14/14 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, 2014-2017, fattet 
følgende vedtak: 
 

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. 

 

Bakgrunn 
Jåtten skole er Stavangers største grunnskole med 565 elever inneværende skoleår. Dette tallet 
vil øke. Framskriving av elevtall viser fortsatt vekst. Prognoser sier 800 elever i 2022. Stavanger 
kommune har planer for videre utbygging av skolen på tomt sør for nåværende bygningsmasse.  
 
Jåtten skole ligger i det mest utbyggingsintensive området i Stavanger, like ved nedkjøringen til 
Hinna Park. Skolen ligger nær sterkt belastede trafikkårer; Diagonalen, Riksvei 44 (Boganesveien) 
og Jåttåvågveien. I tillegg kommer jernbane og transportsyklister.  

Det er grunn til å vente at trafikkbelastningen vil øke. Det planlegges ytterligere utbygging av 
næringsbygg og boligområder i vår umiddelbare nærhet. Utbyggingen av Jåttåvågen er snart 
halveies. Per i dag er det cirka 7000 kontorarbeidsplasser i Hinna Park. Det er planlagt 200 000 m2 



 

 

43/54 

nye næringsbygg, tilsvarende 10 000 arbeidsplasser, 2000 nye boliger og nytt Folkebad.  I tillegg 
kommer utbyggingen av Jåttå Nord på andre siden av Diagonalen, en omfattende utbygging med 
boliger, idrettsanlegg og offentlig formål, til sammen 330 dekar. 

I denne sammenheng nevnes også Eiganestunellen/Ryfast.  Store mengder steinmasse, 1 000 000 
m3, skal fraktes til Jåttåvågen, hovedsakelig med lastebiler, rett forbi skolen. 

Samlet sett innebærer dette økt trafikkbelastning i området rundt skolen. 

Jåtten skole har over tid sett økende trafikkbelastning, økt elevtall og økt gjennomgangs-sykling 
som en utfordring. Skolen har derfor, særlig fra høsten 2012, iverksatt en rekke tiltak for å møte 
denne utfordringen. Dette gjelder både fysiske tiltak, markeringer og holdningsskapende arbeid. I 
eget vedlegg listes opp iverksatte tiltak fra høsten 2012 fram til i dag. Vedlegg 1 

Jåtten skole brukes intensivt også utenom ordinær skoletid, inkludert SFO-tid. En udokumentert 
påstand er at ingen andre skoler brukes mer på ettermiddags- kveldstid, og i helger, enn Jåtten 
skole. De ivrigste brukerne er: 

 Jåtten skolekorps, bydelskorps for Hinna bydel. 

 Stavanger kulturskole, Bydelskulturskolen på Gausel. 

 Jåtten sjakk-klubb. 

 Jåtten TeknoLab. 

 Eksternt utleie/utlån av skolens  gymnastikksalen v/Stavanger eiendom  

 Skolens/SFOs egen bruk utover ordinær skoletid  
 
Helsesjefen i Stavanger v/Miljørettet helsevern gjennomførte 19.03.2013 tilsyn med lovhjemmel i 
Folkehelseloven kap. 3; Miljørettet helsevern jf. Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. 
 
 I tilsynsrapporten av 09.03.2013 skriver Helsesjefen blant annet: (utdrag) 
 

Funn:  

Har ikke trafikksikker adkomst til skolens område for elevene og ligger i et utbyggingsområde hvor 

problemene vil øke. 

Anbefaling:  

I veilederen står det at sikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forebygge at ulykker skjer, og medvirke til at 

uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det bør ikke være anledning til å 

kjøre på skoleplass eller lekeareal, unntatt ved nødvendig varelevering og lignende. Det bør skjermes 

mellom innkjørsel/parkeringsplass og fotgjengers og syklisters adkomst. Det anbefales å gjennomgå den 

trafikale situasjonen rundt skolen og se på om det er mulighet for få utbedre forholdene. 

 

Helsesjefen ber Bymiljø og utbygging, Park og vei, svare på dette innen 01.08.2013 
 
Bymiljø og utbygging, Park og vei, svarer i brev av 24.06.2013, journalnummer 47107/13 på 
Helsesjefens henvendelse. Nytt brev, dater 06.08.2013, fra Helsesjefen vedlegges. Vedlegg 2 
 
Med dette som bakgrunn gis følgende innspill til videre arbeid med Trafikksikkerhetsplan for 
Stavanger 2013-2014 i prioritert rekkefølge.  
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Innspill, Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2013-2014 
 

1. Tilrettelegging, Ordfører Askelandsgate 
 

Trafikkavviklingen i Ordfører Askelandsgate er kritisk.  Det er ikke tilrettelagt for trafikksikker 
avvikling i umiddelbar nærhet av skole. Det er vår påstand at byens største grunnskole har 
den dårligst tilrettelagte hovedatkomsten. Det vises også i denne sammenheng til 
Helsesjefens tilsyn av 19.03.2013. 
 
Deler av veien har fortau på en side. Resten har ikke fortau. 
 
I den korte gatesumpen inn av Boganesveien blandes skolebarn i flere retninger med 
transportsyklister og bilister. Gaten er blindvei og hovedatkomst til Jåtten skole, bedehuset 
Betlehem med parkeringsplass, barnehage lokalisert i kjeller av bedehuset Betlehem og 
institusjon i Ordfører Askelandsgate 12. 
 
Skolen er klar over at alternativ adkomst i Ordfører Tveteraasgate er tilrettelagt, og skolen 
har gitt klare signaler om at foreldre bør bruke denne i forbindelse med levering/henting av 
elever. Signalene er gitt både muntlig på alle foreldremøter, via tydelige plakater, løpesedler 
og opplysninger på skolens hjemmeside; aksjonen Ikke ett barn for mye. Vedlegg 3  Dette 
holdningsskapende arbeidet har dempet trafikken i Ordfører Askelandsvei. Gjenværende 
trafikk er imidlertid lagt over akseptabelt nivå. 
 
Jåtten skole, i nært samarbeid med FAU, har forestått løsning; rundkjøring og ny plassering 
av fotgjengerovergang i Ordfører Askelandsgate, ut mot Boganesveien. Forslaget vedlegges 
som skisse. Vedlegg 4 
 
Jåtten skole/Jåtten FAU kan om ønskelig utdype eller orientere nærmere om foreslåtte 
tiltak. 
 
Det bør iverksettes strakstiltak, samtidig som langsiktige løsninger ivaretas. 
 
Forslag til tiltak: 

1. Tilrettelegging med rundkjøringsløsning, se vedlegg 4. 
2. Alternative tiltak: 

a. Innkjøring forbudt 
b. Fysiske sperringer 
c. Opparbeidelse av fortau og opphøyet gangfelt 
d. Belysning 

 
 

2. Generell trafikkøkning, fotgjengeroverganger 
 
Trafikkøkningen i bydelen har vært stor, og er økende, se bakgrunn. 
 
I forbindelse med at Aker Solutions flyttet inn i nye lokaler i Hinna park i desember 2012, 
gjorde Jåtten skole, i nært samarbeid med FAU, en kartlegging av farlige/kritiske 
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krysningspunkt mellom biltrafikk og elever på vei til/fra skolen. I denne sammenheng ble det 
også kartlagt konfliktområder sykkel/fotgjengere, se neste punkt. 
 
Kartleggingen resulterte i en oversikt over kritiske krysningspunkt, markert inn på et flyfoto 
over området. Vedlegg 5 Vår kartlegging den gang viste 9 overganger med høy risiko. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fotgjengerunderganger 
2. Lysregulering 
3. Opphøyd gangfelt 
4. Belysning 
 
 

3. Separering myke trafikanter, tilrettelegging for syklister 
 
Jåtten skole opplever stadig vekk konflikter mellom syklister og fotgjengere. Fotgjengere er i 
denne sammenheng først og fremst skoleelever fra 5 år og oppover. Syklister er først og fremst 
transportsyklister på vei til og fra jobb. I Ordfører Askelandsgate opplever vi også ofte at det 
oppstår kritiske situasjonen mellom syklister og biler. 
 
Transportsyklistene har ofte høy fart. 
 
Sett fra nord mot sør er det i  tilrettelagt for sykling: 
 

 Sykkelfil i Boganesveien fra Hinna sentrum til Ordfører Askelandsgate.  

 Sykkel- og gangsti fra Hinna skole, langs fotballbanene, gjennom skolegården til Jåtten 
skole. 

 
Syklistene skal enten ned i undergang under Diagonalen eller Boganesveien og Jåttåvågveien, 
videre sørover mot Gausel/Forus eller østover mot Hinna Park. 
 
Det fremgår av vedlegg 1 at skolen har fått istandsatt fartsdempende tiltak for syklister gjennom 
skolegård. Det er imidlertid svært uheldig at en tilrettelagt sykkelvei går tvers igjennom en 
skolegård. Før skolestart er det trangt om plassen, også på sykkel- og gangstien langs 
fotballbanene med elever på vei til skolen og transportsyklister på vei til jobb. 
 
I Boganesveien er det sykkelfil i veibanen fram til Ordfører Askelandsgate. Her må syklistene 
enten over på fortau mot undergangene, eller inn Ordfører Askelandsgate. Særlig om morgen er 
det stor trafikk av elever mot skolen. 
 
Selv om det er markert fotgjengerfelt og sykkelfiler i undergangene er disse kritiske.  
 
På flyfoto, utarbeidet i forbindelse med Aker Solutions flytting til Hinna park, er kritiske 
konfliktområder mellom myke trafikanter markert med gult. Vedlegg 5 
 
Forslag til tiltak: 
1. Separat sykkelsti, godt avskjermet fra gangsti, tett inn mot Diagonalen, og gjennom skolegård, 

avgrenset med gjerde, fra Hinna skole til undergangene under Diagonalen/Boganesveien 
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2. Videreføring av sykkelfil, eller egen sykkeltrase, fra Hinna sentrum til undergangene under 
Boganesveien/Diagonalen.  

3. Separering av fotgjengere og syklister i undergangene 
Diagonalen/Boganesveien/Jåttåvågveien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Kristian Espedal 
rektor 
 
 

Kopi:  

Skolesjef Eli Gundersen 

Driftsstyret, Jåtten skole  

FAU/Trafikksikkerhetsutvalget 

 

 

 

Vedlegg 1: Iverksatte tiltak, Jåtten skole, opplisting 

Vedlegg 2 Brev fra Helsesjefen, Stavanger, datert 06.08.2013 

Vedlegg 3: Aksjon; Ikke ett barn for mye 

Vedlegg 4: Forslag til tiltak, Ordfører Askelandsgate 

Vedlegg 5: Oversikt over farlige krysningspunkt/fotgjengeroverganger 
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VEDLEGG 1-1 

  

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   07.10.2014 

 

 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN FOR STAVANGER 2013-2017 
 

 
 
Følgende tiltak; Fysiske endringer, holdningsskapende aksjoner og markeringer er iverksatt for å 
øke trafikksikkerhet ved Jåtten skole. 
 
Alle punktene kan utdypes nærmere. 
 
1. «Din arbeidsvei – vår skolevei» 

Aker Solution flyttet i desember 2012.    
I forbindelse med innflytting gjennomførte Jåtten skole aksjonen «Din arbeidsvei – vår 
skolevei».  
Banner og plakaten med opplysninger om særlig trafikkfarlige steder for gående, syklister og 
bilister  utarbeidet. 

 
2. Refleks-konkurranser 

I samarbeid med FAU blir det arrangert intern refleks-konkurranse i november/desember og  
januar/februar. Responsen er formidabel, se www.linksidene.no/jaatten  
 

3. Refleks 
Elever på første trinn får utdelt refleksvester i forbindelse med skolestart.  

 
4. Trafikkopplæring 

Det gjennomføres trafikkopplæring i henhold til Kunnskapsløftet på alle trinn. 
 
5. Trafikksikkerhetsutvalg, FAU 

FAU ved Jåtten skole har satt ned eget trafikksikkerhetsutvalg.  
 

6. Hinna bydelsutvalg 
Jåtten skole/FAU har besøkt Hinna bydelsutvalg.  Hinna bydelsutvalg har fattet flere vedtak 
knyttet til trafikksikkerheten ved Jåtten skole.  
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7. Sykkelopplæring 

 Sykkeldag i skolegården, arrangert av FAU, 5. trinn 

 Sykkelopplæring på Sykkelgården i Sandnes, 5. trinn.  
 

8. Henvendelse, Park og vei 
Skolen har henvendt seg til Stavanger kommune for å få sperret deler av Ordfører 
Askelandsgate for trafikk. Trafikksikkerhetsutvalget i Stavanger har vært på befaring, men 
avvist forslaget. 
 

9. Aksjon «Ikke ett barn for mye» 
Aksjonen «Ikke ett barn for mye», holdningsskapende arbeid rettet mot foreldre. Plakater, 
løpesedler og informasjon på hjemmesiden. Forebyggende arbeid mot å bruke Ordfører 
Askelandsgate for levering/henting av barn. 
 

10. Fysiske sperringer, 1  
Skolen har høsten 2013 fått på plass Innkjøring forbudt- skilt og bom inn til skolegården. 
 

11. Fysiske sperringer, 2 
Fartsdempende tiltak på sykkelstien gjennom skolegården; bom og steiner. 
 

12. Fysiske endringer 
Skolen har fjernet parkeringsplasser ved skolens hovedbygg og erstattet disse med 
sykkelparkering.  

 
13. Jåtten skole – trafikale forhold rundt skolen 

Helsesjefen i Stavanger gjennomførte 19.03.2013 tilsyn ved Jåtten skole.  Oppfølging. 
 

14. Invitasjon, Egil Olsen, leder Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) 
Etter avisskriverier, Stavanger Aftenblad, og initiativ fra John Peter Hernes, leder 
Kommunalstyret for Oppvekst. Dato ikke avklart 

 
 
 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 
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Vedlegg 1-2 sendes som egen PDF-fil 
Vedlegg 2 Brev fra Helsesjefen, Stavanger, datert 06.08.2013 

 

Vedlegg 1-3 sendes som egen PDF-fil 
Vedlegg 3: Aksjon; Ikke ett barn for mye 

 

Vedlegg 1-4 sendes som egen JPG-fil 
Vedlegg 4: Forslag til tiltak, Ordfører Askelandsgate 

 

Vedlegg 1-2 sendes som egen JPG-fil 
Vedlegg 5: Oversikt over farlige krysningspunkt/fotgjengeroverganger 
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(VEDLEGG  2) 

 

Stavanger kommune 

Bymiljø og utbygging v/Leidulf Sjørestad 

Park og vei v/Torgeir E. Sørensen 

Transportsjef Hildegunn Hausken 

  

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 Q80 161/14 14.02.2014 

 

TRAFIKKSITUASJONEN I ORDFØRE ASKELANDSGATE, JÅTTEN SKOLE 
 

Jåtten skole har, 11.02.2014 mottatt henvendelse fra Jåtten skolekorps vedrørende 

trafikksituasjonen i Ordfører Askelandsgate ved Jåtten skole. Mailen, sendt fra leder i Jåtten 

skolekorps, Ane Sjøbu er gjengitt i sin helhet under. Skolekorpsets henvendelse beskriver 

med  tydelighet den kritiske og alvorlige trafikksikkerhetssituasjonen i ved Jåtten skole. 

 

Jåtten skole anmoder på det sterkeste om et snarlig møte med rette myndighet for å 

drøfte trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole. Mulige realistiske og 

gjennomførbare tiltak på kort og lang sikt bør drøftes og avklares. Et slikt møte kan 

gjerne finne sted på Jåtten skole, men vi ber Bymiljø og utvikling v/Park og vei foreslå 

tidspunkt. 

 

Mailen fra Jåtten skolekorps synliggjør at trafikksikkerheten ved Jåtten skole ikke bare er 

knyttet til skoletid, men også ettermiddag og kveld. Videre underbygger den beskrivelsen 

Jåtten skole og Jåtten FAU har gitt over tid. 

 

Løsningen som Jåtten skolekorps foreslår er å åpne skolegården; et nærmiljøanlegg og en 

lekeplass i tilknytning til et idrettsanlegg og en skole for ordinær trafikkavvikling og parkering. 

Det tas for gitt at Bymiljø og utvikling finner en slik løsning som uakseptabel. 

 

Jåtten skole og Jåtten FAU har tidligere fremmet konkrete forslag for sikker trafikkavvikling. 

Jåtten skole og FAU er av den oppfatning at dette er en realistisk og overkommelig løsning, 

som både ivaretar behov for umiddelbare strakstiltak og langsiktige løsninger. 

 

Jåtten skole har nylig, 10.02.2014, sendt innspill i det pågående arbeidet med 

Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014-2017. Dette innspillet med vedlegg gir en mer 

inngående beskrivelse av trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole, og det vises i denne 

sammenheng til dette. 

 

Det vises også til: 

 

 Henvendelse fra Jåtten skole til Bymiljø og utvikling 07.09.2012 vedr. 

trafikksikkerhetssituasjonen i Ordfører Askelandsgate med anmodning om skilting/fysiske 

tiltak. Behandling i Samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet 04.10.2012 med befaring i 

forkant. Brev av 16.10.2012 til Jåtten skole. 
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 Tilsyn 19.03.2013;  Miljørettet helsevern i barnehager og skoler med tilsynsrapport av 

19.03.2013. Oppfølgingsbrev fra Helsesjefen til Bymiljø og utvikling av 06.08.2013. 

 Hinna bydelsutvalg. Behandlet i møte 04.06.2013; Sak 39/13, 10.09.2013; Sak 47/13 og 

19.11.2013; Sak 64/13. 

 Jåtten skole, FAU. Behandling og oppfølging, nedsetting av eget trafikksikkerhetsutvalg. 

 Jåtten skole. Iverksetting av en rekke tiltak; fysiske og holdningsskapende i perioden 

2012-2014, vedlagt Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014-2017. 

 Stavanger Aftenblad, januar 2014, med oppfølging v/John Peter Hernes 21.01.2014. 

 Skolesjef Eli Gundersen. Innspill vedr trafikksikkerhet. Sendt transportsjef Hildegunn 

Hausken 29.01.2014 

 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger, Innspill fra Jåtten skole. 10.02.2014 med vedlegg. 

 

 

 

Mail fra Jåtten skolekorps, sendt 11.02.2014 fra Ane Sjøbu til rektor Jåtten skole, Arne Kristian 

Espedal. 

 

Hei på Jåtten skole 

 

Etter snart et halvt år med stengt skolegård har styret i Jåtten skolekorps behov for å komme med en 

bekymringsmelding – og et sterkt ønske. 

Vi observerer hver mandag og onsdag ettermiddag svært farlige situasjoner i Ordfører Askelands gate i 

forbindelse med levering og henting av barn som skal delta på kveldsaktiviteter på skolen.  

Korpsets familier oppfordres til å kjøre inn på p-plassen ved bedehuset for å bidra til å dempe en svært farlig 

trafikksituasjon utenfor skolegården, men det er mange brukere av skolen på kveldstid som vi ikke når ut til, og 

det er vel ikke til å komme vekk fra at en del til tross for oppfordringer vil fortsette med å slippe av sine barn 

rett utenfor porten, både for å spare tid og for å sikre egne barn en tryggere atkomst. Deretter må de rygge og 

romstere for å komme seg ut av gaten igjen – samtidig som det kommer biler fra flere hold, og fotgjengere, 

syklister og andre myke trafikanter krysser gaten fra minst tre retninger; både fra p-plass og fra stikkveien bak 

bedehus og veien langs skolebygningen inn mot småskoletrinnet. 

Trafikksituasjonen er etter vår mening langt farligere enn noen gang før, og vi frykter at det bare er et 

tidsspørsmål før det skjer et alvorlig uhell.  

Vi ber derfor om tillatelse til å åpne skolegården for parkering mandag og onsdag ettermiddag når korpset har 

øvelse. Dette er de ettermiddagene hvor det er størst aktivitet på skolen, og hvor trafikksituasjonen utenfor 

porten inn til skolegården blir ekstra prekær. En løsning for å unngå vanskelige situasjoner med innelåste biler 

er å sette ut en plakatbukk ved porten disse dagene med informasjon om når den vil bli stengt.  

Vi deler ønsket hos skolens ledelse om trygge forhold for barn og andre myke musikanter på og rundt skolen. 

Vi håper derfor også at skolens ledelse ser at dagens situasjon skaper langt farligere trafikkforhold enn det som 

er forsvarlig. 

Vi ser frem til en god dialog rundt dette. 

 

Med vennlig hilsen Ane Sjøbu 

Leder i Jåtten skolekorps 

 

Kopi:  

Leif Kvamme og Sebastian Feddersen, styremedlemmer Jåtten skolekorps 
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På denne bakgrunn anmoder Jåtten skole på det sterkeste om et snarlig møte med rette 

myndighet for å drøfte trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole. Mulige realistiske og 

gjennomførbare tiltak på kort og lang sikt bør drøftes og avklares. Et slikt møte kan gjerne 

finne sted på Jåtten skole, men vi ber Bymiljø og utvikling v/Park og vei foreslå tidspunkt. 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Dette brevet sendes kun elektronisk. 

 

 

 

 

Kopi: 

 

Bydelsutvalget Hinna v/Karl W. Sandvik og Kristin Bade Veire 

Driftsstyret Jåtten skole v/Mette Kvannli 

FAU, Jåtten skole v/Tore Andre Eide 

Kommunalstyret for Oppvekst v/John Peter Hernes 

Kommunalstyret for miljø og utbygging  v/Egil Olsen 

Skolesjef Eli Gundersen 

Jåtten skolekorps v/Ane Sjøbu 
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(VEDLEGG – 3) 
 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

 

 

   

 

Bymiljø og utbygging 

Park og vei 

 

Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Løkkeveien 99 

Telefon: 04005. Faks: 51507008 

E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr. NO 964 965 226 

 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO 

 JOB-14/3006-2 15075/14 21.02.2014 

 

 

SVAR - TRAFIKKSITUASJONEN VED JÅTTEN SKOLE 

 
Vi viser til deres henvendelse til Stavanger kommune datert 14.02.2014 vedrørende spørsmål om 

trafikksituasjonen i Ordfører Askelands gate ved Jåtten skole. 

 

Park og vei ser ingen tiltak vi kan gjennomføre for å bedre trafikksituasjonen i Ordfører Askelands gate 

ved Jåtten skole innenfor gjeldende reguleringsplan. Saken sendes derfor over til Transportplan for 

videre behandling. 

 

Park og vei har i samarbeid med Transportplan hatt en god gjennomgang av trafikksituasjonen 

rundt Jåtten skole. Skiltingen rundt skolen har vært oppe i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet. 

Dette er en tverrfaglig høringsinstans som består av representanter fra politiet, Statens vegvesen, 

Stavanger parkering og Stavanger kommune ved Transportplan og Park og vei. Gruppa 

konkluderte med at trafikksikkerheten rundt skolen ikke kunne bedres ytterligere ved hjelp av 

skilting. 

  
 

Med hilsen 

 

 

Torgeir Esig Sørensen Jorunn Oltedal Brembo 

park- og veisjef saksbehandler 

 
Kopi til: 

Karl W. Sandvig, ,   

Kristin B. Veire, ,   

Kvannli Mette, ,   

Tore-Andre Eide, ,   

John Peter Hernes, ,   

Egil Olsen, ,   

Ane Sjøbu, ,   

Transportplan - Hildegunn Hausken 

Oppvekst - Eli Gundersen 

 
Vedlegg: 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
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