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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 

 

 

 

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. 
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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. 
 

 
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.  
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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  
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  
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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 
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-
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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 

 


