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Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 13. april 2015 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant, leder 
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant, nestleder 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
Lilly Antonette Peteresen,7C elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst  

 

Sak nr.:  

Sak 14/15 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 26.03.2015. Innkalling ble samtidig 
lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

Sak 15/15 Referat 
Referat fra møtet 02.02.2015 ble sendt ut per mail den 03.02.2014. Samtidig ble referatet lagt ut på 
skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 02.03.2015 godkjennes. Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 16/15 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 

 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
Jåtten skole deltar i «Hopp for hjertet-aksjonen». Det er elevrådet som organiserer aksjonen som 
starter 28.04 og varer fram til 13.05.2015.  
Talentiade 
Elevrådet arrangerer Talentiade. Det blir to talentiader, en for småtrinnet og en for mellomtrinnet. 
Audition blir arrangert 20. mai, finalen går av stabelen 28. mai. 
 
FAU 
Foreldremøter 
Har nylig arrangert felles foreldremøter for henholdsvis 3.-4. trinn i Dramasalen og 5.-7. trinn på Jåttå 
videregående skole. Utfordringer knyttet til Internett og den digitale hverdagen har vært tema for 
møtene. 
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17. mai 
Planlegging av 17. mai arrangementet er hovedsak på møtet i dag, 13.04.15. Det bekreftes i møtet at 
Hinna-prisen vil bli delt ut under årets 17. mai arrangement i skolegården. Kristin Bade Veire har ansvar 
for utdelingen. 
 
Personalet 
Økonomi 
Personalet er bekymret for den økonomiske situasjonen og opplever at en «spinker og sparer» på alle 
fronter. 

 
Rektor 
Branntilsyn 
Rogaland Brann og Redning IKS gjennomførte tirsdag 24. februar branntilsyn på Jåtten skole. 
Branntilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker, Forskrift 
om brannforebyggende tiltak og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter.  
Rektor, skolens vaktmester og bygningsansvarlig i Stavanger eiendom deltok under tilsynet. 
«Det ble ikke påvist avvik under tilsynet» heter det i branntilsynsrapporten av 17.03.2015. Men det ble 
gitt noen anmerkninger vedr «Mangelfulle rutiner for unormal og sterkt varierende risiko» og 
«Rømningsforhold i modulbygget».  
Refleks-konkurransen 
Vårens refleksvest konkurranse ble avsluttet fredag før vinterferien. Over 90 prosent av alle 
elevene på Jåtten skole har brukt refleks-vest på vei til skolen fra nyttår til vinterferien. Best av 
alle var klasse 2D og 6C. I samarbeid med FAU ble også 5B kåret som vinner da to klasser på 
mellomrommet i realiteten sto likt, selv om prosentandelen for 6D var 0.,04 proent høyrere. 
To elever på 7. trinn, Tormod og Simon fra 7C, har hjulpet oss med organiseringen og 
opptellingen denne våren vært. FAU premierer de beste klassene med kinobilletter. 
Vandrepokal til skolelaget 
Jåtten skole deltok i skolesvømmestevnet i Stavanger. Skolelaget, gutter, sikret seg seieren og 
tok første napp i ny vandrepokal. Skolelaget, jenter, svømte inn til 2. plass. Øvrige resultater: 
Jenter, 7. trinn 1. plass, jenter 5. trinn. Gutter 7. trinn 1. plass, gutter 6. trinn 3. plass og gutter 5. 
trinn. To lærere, Dag Endresen og Bjørg Fagerheim og avdelingsleder Kristin Håvarstein var 
voksenledere under stevnet.  
Fotball 
Jåtten skole deltar i skolefotballturneringer både for jenter og gutter. Lagene fra Jåtten er videre 
etter de første rundene. Turneringen pågår fortsatt.  
Hei verden 
Skolen har mottatt takk og diplom for deltakelse i Omvendt Julekalender 2014. Samlet sett ble det 
samlet inn kr. 11 700 til Hei verdens arbeid. 
Bydelsquiz 
Skolene i Hinna bydel har arrangert felles kunnskapskonkurranse. Konkurransen har som mål å prøve 
og konkurrere i kunnskap, i grove trekk hentet fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Konkurransen 
foregikk på Gausel skole. Det var elever fra 4. trinn som deltok. John Peter Hernes var dommer. 
Vernerunde 
Etter initiativ fra SMU ble det i mars gjennomført vernerunde med elever. I etterkant av den ordinære 
vernerunden var rektor og elevene på vernerunde inn og ute. Referat fra vernerunden er vedlagt den 
ordinære vernerunden. Elevene hadde mange gode innspill, og det blir grepet fatt i flere av disse. 
Rektor er interessert i at dette fortsetter. 
Kanonballturnering 
Elevrådet har gjennomført kanonballturnering. Alle klasser deltok. Turneringen var i år veldig 
spennende og til slutt gikk lag fra 4B og 7A av med seieren. 
Sommeraktiviteter 
Jåtten skole stiller skolelokaler til disposisjon for Sommersjakktreff i uke 26 og 27 og Sommerskole for 
Forskerfabrikken i uke 42. Det er Stavanger Sjakklubb Ungdom som arrangerer Sommersjakktreffet og 
Forskerfabrikken som arranger Sommerskolen. 
Eldres dag 
Tradisjonen med å invitere til Eldres dag ble videreført inneværende år. Arrangementet ble gjennomført 
onsdag 25. mars i gymnastikksalen. 7. trinn sto for opplegget og invitasjonen, men elever fra alle trinn 
deltok med underholdnings. Det ble servert kaker og kaffe til de eldre. Elevene på 7. trinn var 
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festkledde og var verter/vertinner. Ca. 60 eldre var til stede. Tidligere inspektør, Evilyn Johansson, var 
programleder. 
Ære til lærer-markering 
Foreldrerepresentanter fra flere klasser var på plass på skolen mandag 23. mars for å markere Ære-til-
lærer dagen. Lærerne ble mottatt denne morgenen med gode ord, en rose og kaffe. Det var 
RogalandGNIST som sto for oppfordringen og FAU som organiserte markeringen på Jåtten skole. 
Skolemiljøutvalget (SMU) 
SMU er nå konstituert med til sammen 10 elever, to foreldre, to ansatte (skole/SFO) og en fra ledelsen. 
SMU hadde sitt første møte 10. februar og skal ha nytt møte 22.04.2015. SMU tok initiativ til 
vernerunde med elever, se egen sak. 
Friluftslivets år 
SFO markerer Friluftslivets år med friluftslivsuker i uke 16 og 17 med en rekke aktiviteter. På 3. trinn 
drar skolen og SFO på heldags båtturer på programmet.  
Ryddeaksjon 
Jåtten skole deltar i bydelens ryddeaksjon 22. april. 
Tine-stafetten 
Jåtten skole er påmeldt Tine-stafetten. Lag fra klasser på mellomtrinnet deltar. Stafetten 
arrangeres på Stavanger stadion 12. mai 2015. 
Neste års 1. trinn 
Det er per dato 77 elever til neste års 1. trinn. Elevene vil bli organisert i tre klasser. Klasseinndelingen 
vil bli gjort etter flere kriterier; antall, kjønn, bosted, opplysninger fra hjemmet, opplysninger fra 
barnehagene og andre instanser. Skolen vil besøke alle barnehagene som leverer barn til skolen.  
Mandag 1. juni inviteres foreldrene til foreldremøte; Foreldreskolen del 1. Dagen etter, tirsdag 2. juni 
inviteres alle elevene til «Bli-kjent-dag» på skolen.    
Spesialundervisning 
Det er til sammen fattet 61 vedtak om spesialundervisning neste skoleår. Vedtakene er fattet i 
henhold til opplæringslovens § 5-1 og §1-3 . 
Antall vedtak er høyere enn tidligere år, men omfanget av vedtakene er redusert.  
Morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring 
Det er til sammen fattet 22 vedtak om Morsmålsundervisning (MMO), Tospråklig Fagopplæring 
(TFO) og Særskilt norskundervisninge (SNO). Vedtakene er fattet i henhold til opplæringslovens 
§ 2-8. 
Antall vedtak lavere enn tidligere år og omfanget er redusert. Vedtak om MMO og TFO innebærer 
kjøp av opplæring fra Johannes skole.  
Kartleggingsprøver 
Det gjennomføres kartleggingsprøver på 1. til 3. trinn i perioden fra påske og ut april. Det blir 
gjennomført kartlegginger i lesing og rekning; grunnleggende ferdigheter. I tillegg vil 3. trinn ha 
kartleggingsprøve i engelsk. 
Det er Utdanningsdirektoratet som har utarbeidet prøvene som brukes på Jåtten skole og de 
fleste prøvene er obligatoriske kartleggingsprøver for alle elever på 1. til 3. trinn. 
Målet med prøvene er å gi skolen og lærerne bedre oversikt over faglig utvikling. Det er 
utarbeidet en egen foreldreinformasjon om kartleggingsprøvene. Informasjon om dette er 
publisert på hjemmesidene. 
Medarbeiderundersøken 2015 
Stavanger kommune gjennomførte i januar medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i kommunen. 
Dette er samme undersøkelse som ble gjennomført i 2013. 
Resultatene er nå kommet tilbake til virksomhetene og ledelsen ved skolen arbeider nå med 
resultatene. 
91 prosent av skolens ansatte deltok. Dette er veldig bra. Videre scorer ansatte på Jåtten skole langt 
over «kritisk grense» og i de fleste tilfellene over god «måloppnåelse». To indikatorer; 
Kompetanseutvikling og Digitale arbeidsformer scorer når ikke opp til måloppnåelse.  
HMS-uke 
Stavanger kommune avvikler årlig en HMS-uke i mai. Jåtten skole deltar i år med en rekke aktiviteter 
som også vil innbefatte elevene. Eget program vil bli utarbeidet. HMS-gruppa har ansvar for 
aktivitetene. HMS-uka har tema Arbeidsglede. 
Lokale forhandlinger, SFS 2213 
I henhold til sentrale avtaler skal det gjennomføres arbeidstidsdrøftinger og forhandlinger om læreres 
arbeidstid på den enkelte skole. Partene på Jåtten skole har vært på felles skolering i avtalen, arrangert 
av Stavanger kommune og Utdanningsforbundet, Stavanger. 
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Drøftingene er startet på Jåtten skole og målet er at det er gjennomført forhandlinger med tanke på 
oppstart av ny avtale innen 1. august 2015. 

Partene har tatt utgangspunkt i, og er enige om, intensjonen i den sentrale avtalen; endelig avtale skal i 
størst mulig grad bidra til lærerens yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig.   
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 17/15 Regnskap 2014 
Regnskapet for Jåtten skole inngår som en del av årsregnskapet for Stavanger kommune, og blir 
godkjent politisk i formannskapet i april/mai. Det har ikke skjedd endringer i resultatet i forhold til det 
som ble lagt fram i sist møte. 
Regnskapet viser et merforbruk på kr. 927 296, tilsvarende 102,06 prosent av årsbudsjettet på til 
sammen 45 013 000,-. Merforbruket er innarbeidet i budsjettet for 2015. 

 
Vedtak 
Årsregnskapet for 2015 tas til orientering 

Sak 18/15 Økonomirapport, januar-mars 2015 
Økonomirapporten per 28 februar 2015 viser et merforbruk på kr. 463 360,-, tilsvarende 105,6 prosent 
av periodisert budsjett. Saksframlegget viste til rektors rapportering til Stavanger kommune. Det 
fremgår av økonomirapporten og av rapportering er situasjonen meget krevende. Selv om det er flere 
forhold som ikke fremkommer i økonomirapporten og som altså vil påvirket tallene, er situasjonen at 
skolen bruker for mye. Det er all grunn til å tro at dette vil fortsette, og forsterke seg utover våren. Dette 
skyldes inngåtte avtaler som ikke kan brytes og disponeringer det ikke er mulig å gjøre noe med før 
skoleåret er omme. 
 
Vedtak 
Budsjettrapport for februar 2015 tas til orientering. 

Sak 19/15 Budsjett 2015 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 44 850 000, fordelt på Skolebudsjett 
og SFO-budsjett. Budsjettsituasjonen er svært anstrengt. I arbeidet med å planlegge neste skoleår 
arbeides det med innsparinger på flere områder; 

 Reduksjon av bemanningen i SFO (Naturlig avgang, vakanse) 

 Færre kontaktlærere 

 Redusert pedagogtetthet 

 Redusert deling i praktisk estetiske fag på mellomtrinnet 

 Noe sammenslåing av klasser i enkeltfag (5. trinn) 

 Opphør av funksjoner, ikke lovpålagte. 

 Opphør av samlingsstyrerfunksjoner. 

 Omlegging av bibliotekressurs 

 Redusert tildeling spesialundervisning, SNO, TFO, MMO 
Skolens ledelse jobber videre med innsparingstiltakene. Det er per dato usikkert om nevnte tiltak vil 
være tilstrekkelige for å møte utfordringene høsten 2015. 
Det som synes helt klart er at flere lærere tilsatt i midlertidig stilling inneværende skoleår ikke vil få sine 
vikariater forlenget. Videre forutsettes det at skolen fortsetter en svært nøktern bruk av driftsmidler. 
Innkjøp begrenses til det som strengt tatt er nødvendig for daglig drift. Det gjøres ingen større 
investeringer eller innkjøp av læremidler utover det som er øremerkede avsetninger. 
Utover dette er det ikke utarbeidet detaljert tallbudsjett for 2015. Rektor tar imidlertid sikte på at de 
tildelte budsjettrammer skal holdes. 
Driftsstyret utrykte bekymring og fortvilelse for den aktuelle situasjonen. 

 
Vedtak 
All økonomistyring tar sikte på at skolen skal holde seg til tildelt budsjettramme og legger til grunn de 
føringer som fremkommer av saksframlegget. 

Sak 20/15 Ståstedsanalysen 
Det vises til saksframlegget der rapporten, fase 3, er gjengitt. Siste del av Ståstedsanalysen, 
Dialogen, er ikke gjennomført. 
 
Vedtak 
Sluttrapport for Ståstedsanalysen tas til orientering. Driftsstyret ser fram til det oppfølgende arbeidet. 
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Sak 21/15 Plan 2531 – orienteringssak 
Det vises til Sak 12/15: Plan 2531. Rektor sendte Jåtten skole sine merknader innen fristen slik 
vedtaket la opp til. Merknadene var vedlagt innkallingen. 
I tillegg er det kommet en ny henvendelse fra reguleringsmyndighetene, en begrenset høring. Rektor 
har også svart på denne. Svaret er gjengitt i saksframlegget. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 

 
 
Mette Kvannli 
Leder      Arne Kristian Espedal/s/ 
           Rektor 

 
 


