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Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 12. oktober kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Espen Johnsen,FAU, foreldrerepresentant 
Ragnhild Lindø, representant, andre ansatte vara 
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Hedda Rekdal Larsen, 7a, elevrepresentant 
Camilla Tonning Geisler, 7c, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Camilla Tane.Hanevik, ass. rektor,  

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Mona Gjøse Skaaren, representant, andre ansatte 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
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Sak 27/15 Innkalling og saksliste 

Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 01.10.2015. 

Innkalling ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Sak 28/15 Referat 

Referat fra møtet 01.06.2015 ble sendt ut per mail den 01.10.2015. Samtidig ble 

referatet lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av 

innkalling og sakspapirer. 

 

Vedtak 

Referat fra møtet 01.06.2015 godkjennes. Driftsstyrets leder og konstituert rektor 

underskriver protokollen. 
Sak 29/15 Orienteringssaker 

Det ble orientert om følgende saker 

 

Elevråd 

Miljøkonkurranse 
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Elevrepresentantene orienterte om en konkurranse de jobber med med tema 

gjenbruk. Hver klasse kan bidra med et kunstverk som skal lages av 

gjenbruksmateriale, saks og lim. 

 

 

Personalet 

Økonomi 

Personalet uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen. Bekymringen 

tas opp under Sak 30/15. 

 

Rektor 

Til topps i Rogalands-cupen 

Jåtten skole vant både jente-turneringen og gutte-turneringen i skolemesterskapet i 

fotball. Finalene ble spilt på Hinna stadion mandag 15. og tirsdag 16. juni med 

representant fra Rogaland fotballkrets til stede. Guttene vant 11-2 over Lassa 

skole, Stavanger, mens jentene vant 6-0 mot Solvang skole, Haugesund. 

Jone Sivertsen og Ståle Nøstbakken var lagledere for guttene, mens Stine Auestad 

og Grethe S. Jakobsen ledet jentene. 

 

«Velkommen til Jåtten skole, skoleåret 2015-2016» 

Informasjonsflyeren «velkommen til Jåtten skole» ble sendt ut første skoledag 

inneværende skoleår. Flyeren ble også lagt ut på skolens hjemmeside. 

Flyeren inneholder noe informasjon om Jåtten skole, men har som hovedmål å 

fortelle at hjemmesiden, www.minskole.no/jaatten er primær informasjonskanal 

for foreldrene.  

Flyeren inneholder også «rektors hjørne»  kontaktinformasjon til skolen, skolens 

ledelse, Læringsplakaten og Gode råd til foreldre, samt noe konkret informasjon 

til foreldrene. 

 

 

 

 

God skolestart 

Rektor har, formelt i medbestemmelse, berømmet lærere og andre ansatte ved 

Jåtten skole for en svært smidig og god skolestart. Skolestarten 2015 gikk hurtig 

og knirkefritt. Elevene kom raskt i gang med læringsarbeidet. 

Første skoledag for første klasse ble en fest i fint vær; flagg, faner og flotte klær. 

 

Planleggingsdager høsten 2015 

Det pedagogiske personalet ved Jåtten skole hadde tre planleggingsdager før 

skolestart, 10.-12. august. De to siste dagene, 10.-13. august var sammenfallende 

med planleggingsdager i SFO. 

10. august ble brukt til felles informasjon fra rektor og arbeid med skolens 

fagplaner, lese- og skriveplanen, mobbeforebyggende tiltaksplan og praktisk 

arbeid. 

11. august var hovedtemaet Inkludering og vi hadde foredragsholdere fra 

Johannes læringssenter, veiledningsteamet for to-språklige, vår egen Kristin 

Forland som er i gang med masterstudier i Spesialpedagogikk med Inkludering 

som tema og Frode Jøsang fra Lenden. 

http://www.minskole.no/jaatten


Sak nr.:  

12. august deltok hele staben på fellessamling for Stavangerskolene i Stavanger 

Forum. Per Haar, direktør for Oppvekst og Eli Gundersen, skolesjef i Stavanger 

åpnet samlingen. Det var elevinnslag ved Bjarte Hetland og humor med 

Fnisekompaniet før Marco Elsafadi hadde hovedforedraget med tittelen 

«Relasjonens kraft». Siste del av denne planleggingsdagen var vi tilbake på 

skolen. Rektor kom med felles informasjon til hele personalet og videre ble det 

arbeidet konkret med samarbeid mellom lærere og pedagogiske medarbeidere om 

den enkelte elev.    

 

Ny vaktmester 

Skolen får ny vaktmester. Vi vet ikke når vaktmesterskiftet blir iverksatt. Det er 

Ole Forus som skal overta som vaktmester, men har kan ikke begynne ennå. Rolf 

Gudbransen vil fungere som vikar inntil Ole Forus overtar. Ny vaktmester 

erstatter Odd Tysland. 

Dette betyr at Jåtten skole har hatt 7 vaktmestre på vel fire år. Skolen har, formet 

per brev, bedt Stavanger byggdrift vurdere vaktmesterskiftet på nytt. Det er 

beklagelig at det til stadighet blir foretatt skifte av vaktmester. Det går ut over 

bygningsmassen og driften av denne. 

 

Mobbemanifest 2015 

Markeringen og oppstart av den nasjonale antimobbekampanje ble markert med 

bravur på Jåtten skole. Samtidig ble vårt lokale Mobbemanifest markert med 

isoporkuler som ble lagt i et glassmonter i vestibylen. Glassmonteret er sponset av 

Pilkington glass, men påskriften – Jeg sier nei til mobbing – Jåtten skole - er 

sponset av BitMap. Takkemail er sendt. 

Ordfører Christine Sagen Helgøy deltok på markering. Dessuten deltok 

skolesjefen med utsendt representant, Jørgen Sørbø, FAU-leder Espen Johnsen og 

Driftsstyrets leder Mette Kvannli. 

Elevrådet deltok også i markering. 

Mandag 31. august plasserte også alle elevene på Jåtten skole sine isopurkuler i 

glassmonteret. Foreldre har også anledning til å skrive navn på kuler og bidras i 

Mobbemanifestet. 

Det ble sendt ut pressemelding og NRK Rogland hadde repotasje fra Jåtten skole 

både på radio, fjensyn og nett. 

 

Luse-kampanje 

I samarbeid med Helsesøster deltok Jåtten skole i den årlige luse-kampanjen 

helgen 28.-30 august. Foreldre ble bedt om å sjekke elevene og hele familien for 

lus denne helgen. Informasjon fra Folkehelseinstituttet ble lagt ut på skolens 

hjemmesider. 

 

 

Rektor i permisjon 

Rektor Arne Kristian Espedal gikk ut i utviklingspermisjon 01.09.2015. 

Utviklingspermisjonen har varighet fram til 31.12.2015. Avdelingsleder Camilla 

Tanem-Hanevik er konstituert som rektor i nevnte periode. Det er ikke satt inn 

vikar i ledelsen for avdelingsleder. Dette innebærer at ledelsen ved Jåtten skole er 

redusert høsten 2015. 
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HMS-kalender 

Det utarbeides en HMS-kalender som inneholder tiltak til både personalet og 

rettet mot elevene. Dette arbeidet er det HMS-gruppa som gjør. HMS-kalenderen 

skal følge kalenderåret, ikke skoleåret.  

 

Solidaritetsaksjon 

Skolen arrangerte to kafeer i september hvor inntektene gikk til Redd Barna. 

Inntektene fra Joggedagen gikk også til samme formål. Til sammen ble det samlet 

inn over kr.40 000,- 

 

Hjemmesiden 

Det er stor trafikk på hjemmesiden. Rekordbesøk i september på over 124 000 

besøk. 

 

Foreldremøter 

Det ble gjennomført foreldremøter på alle trinn i september. På grunn av 

reduksjonen i ledelsen så valgte vi å ikke ha felles samling i forkant av 

klasseforeldremøtene. 

 

Jåttis 

Det er Jåttis hver onsdag morgen i store skolegård. 

 

Trygg skolevei 

Skolen har sammen med elevrådet gjennomført en liten trafikkaksjon mot all 

trafikk i Ordfører Askelands gt. Dette har vært positivt med en nedgang i 

trafikken. 

 

Ny reguleringsplan 

Det er vedtatt ny reguleringsplan for området og det gir skolen en åpning for å 

sette opp eget skilt med innkjøring forbudt. Rektor jobber fortsatt med denne 

saken. 

 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering 
Sak 30/15 Økonomirapport, september 2015 

Økonomirapporten per 31.08.2015 viser et merforbruk på 105,45% Det gir et 

merforbruk på kr. 1 542 717,- Rektor er bekymret og viser til et møte med 

økonomi i starten på september. Rektor varsler også at det er mulig det må taes 

ytterligere grep i forhold til merforbruket og da må det meldes inn overtallige i 

forhold til de som jobber i kombistillinger (skole/sfo). Det er også foretatt en 

innskjerping i forhold til permisjonsreglementet i samarbeid med klubben. 

 

Personalet uttrykker bekymring for redusert tilbud til spesialundervisning og 

hyppig bruk av omdisponering av personalet pga. fravær. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport tas til orientering. 
Sak 31/15 Plan for lesing og skriving 
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Som tidligere referert i Driftsstyret ble det i skoleåret 2014-2015 utarbeidet en 

Plan for lesing- og skriving på Jåtten skole. Denne planen er tatt i bruk, Driftstyret 

fikk denne utlevert sammen med innkallingen til møtet.  

 

Vedtak:  

Planen for lesing og skriving er godkjent. 

 

 
Sak 32/15 Ståstedsanalysen 

Rektor viser til vedlagt rapport og orienterte kort om den avsluttende fasen. 

 

Saken tas til orientering 
Sak 33/15 Skoleruten 2016/2017 

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 med skolene i bydelen og det er enighet om felles 

oppstart og avslutning av skoleåret 

 

 Videre innebærer forslaget at planleggingsdager legges på følgende tidspunkt: 

 

Undervisningspersonalet: 15.08.2016, 16.08.2016, 17.08.2016, 18.11.2016, 

02.01.2017. Den 6. planleggingsdagen er ikke datofestet og innebærer ikke 

skolefri dag. 

 

Vedtak: 

Skoleruten vedtas med de endringer som er nevnt ovenfor. 

 
34/15 Ordensreglementet, endringer 

Regjeringen gjorde i august endringer i Forskrift til Opplæringsloven, § 12-1: 
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Kunnskapsdepartementet har 20. august 2015 fastsatt endringer i forskrift til 

opplæringsloven § 12-1. Endringen består i at det nå er foreldrene som 

avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er trådt i 

kraft. Det er ikke fastsatt andre endringer i § 12-1. 

Endringen innebærer at noen kommuner og skoler må endre sine 

ordensreglement. Les mer om ordensreglement i rundskriv Udir-8-20142.  

Paragraf 12-1 første ledd bokstav d lyder nå slik: 

I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare 

regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om 

barna får sykle til skolen eller ikkje. 

Se også høringsdokumentene om endringer i § 12-1. 

 

Ordensreglene til Jåtten skole, fastsatt i Driftsstyret 10.06.2013, har følgende punkt om 

sykling: 

 

 Sykling til/fra skolen tillates for elever fra 5. klasse. Bruk hjelm. Ved 

sykling/skøyting i skoletiden er hjelm påbudt. 

 

Se Ordensregler, Jåtten skole på hjemmesiden HER. 

 

Grunnlaget for den lokale regelen har vært anbefalinger fra Trygg Trafikk som sier at barn 

ikke bør sykle i trafikken før 10-12 års-alderen. Mangel på oppstillingsplasser har også 

vært et argument for at ikke alle elevene kan sykle til skolen. 

 

Skolen har i alle år gitt sykkelopplæring, i nært samarbeid med FAU, ved oppstarten på 5. 

trinn. De siste årene har tur til Sykkelgården i Sandnes inngått i denne sykkelopplæringen 

sammen med praktisk sykkelopplæring, ferdighetstrening, undervisning om trafikk og 

sykkelkveld i samarbeid med politiet. 

 

Regelen om sykling til/fra skolen har vært opp i FAU ved flere anledninger og vedtak er 

fattet i Driftsstyret. 

 

Forskriftsendringen innebærer nå at Ordensreglene må endres.  

 

Forskriftsendringen innebærer ingen endringer i det juridiske og i forhold til elevenes 

forsikring. Skolen har et ansvar for elevene på skoleveien og kommunale forsikringsvilkår 

for elevene gjelder. 

 

Mange elever på Jåtten skole har en trafikksikker skolevei, skjermet for trafikk. Flere 

elever må imidlertid krysse trafikkårer eller ferdes i trafikken. I denne sammenheng er det 

verd å nevne at Trygg Trafikk fortsatt anbefaler en aldersgrense på 10 – 12 år for sykling i 

trafikken. 

 

Foruten å endre ordensreglene ser Jåtten skole for seg følgende konsekvenser av 

endringen: 

 

 Det vurderes om sykkelopplæringen bør flyttes ned på lavere trinn.  

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Ferdigbehandlede-saker/Horing---sykling-pa-skoleveien/
http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-79ebc04e-1dff-47a5-a766-83aacf856818.pdf
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 Arealet for sykkelparkering utvides. Skolen fremmer forslag ovenfor kommunale 

myndigheter om økt sykkel-stativ kapasitet. 

 Det stilles betingelser om at elever som sykler til/fra skolen må bruke hjelm og ha 

sykkel i forskriftsmessig stand. 

 Foreldrene minnes om at Trygg Trafikk anbefaler en aldersgrense på 10-12 år for 

sykling i trafikken. 

 Jåtten skole tar initiativ ovenfor kommunale myndigheter med tanke på å 

intensivere arbeidet med trygg skolevei for elevene på Jåtten skole.  

 

På bakgrunn av endring i forskriftene må dette punkt endres og det foreslås at punktet 

erstattes med: 

 

 Det er foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til/fra skolen.  

o Elever som sykler til/fra skolen må bruke hjelm, ha sykkel i forskriftsmessig 

stand og sette sykkelen på anvist sykkeloppstillingsplass. Det er ikke tillatt å 

sykle i skolegården. 

o Skolen anbefaler at foreldre forholder seg til Trygg Trafikk sine råd om sykling 

til skolen. 

 

Rektor har den 28.08.2015 lagt ut følgende informasjon på skolens hjemmeside:  

http://www.minskole.no/jaatten/artikkel/24635 

 

Vedtak: 

Ordensreglement endres med hensyn til elevenes mulighet til sykling til/fra skolen 

i henhold til saksframlegget over. 
 
 
 
 
Mette Kvannli 
leder  Camilla Tanem-Hanevik/s/ 

         rektor 

http://www.minskole.no/jaatten/artikkel/24635

