
  

 

 

 

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  1134/14 02.12.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 01.12.2014 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: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall:  

 

Sak nr.:  

Sak 45/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 24.11.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Før nyttår må FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye representanter 
med personlige vararepresentanter for perioden 2015-2016. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
FAU, undervisningspersonale og andre ansatte velger nye representanter før nyttår. 

Sak 46/14 Referat 
Referat fra møtet 13.10.2014 ble sendt ut per mail den 14.10.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 13.10.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 47/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

Elevråd 
Ballbinger 
Elevrådet ønsker nye ballbinger. De gamle og slitt. Rektor orienterte om at dette er tatt opp 
på flere vedlikeholds-befaringer og at nye ballbinger må ses i sammenheng med Prosjekt 
skolegård. Alternativet nå er at ballbingene fjernes. Løse planker, spiker med mer må 
refereres fortløpende. 
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Kake-salg 
Elevrådet ønsker å organisere kakesalg til inntekt til klasser. Elevrådet må avklare hvordan 
salget eventuelt skal gjennomføres og hvilke formål salget skal gå til. Inntekter kan ikke gå 
til ordinær skoledrift, men kan for eksempel gå til klassetur på 7. trinn. Elevrådet må ha 
rektors godkjenning før eventuelt salg iverksettet enten det gjelder i eller utenom skoletid. 
Kunst-konkurranse 
Elevrådet har gjennomført kunst-konkurranse blant elevene. Årets tema var «kunst og 
idrett». Elevarbeider ble innlevert på skolen tidlig i november og har vært utstilt i vestilbylen 
og glassgangen fram til torsdag 27. november da vinnerne ble kåret. 1. plass gikk til 
Thomas , 6A, 2. plass til Ida, Rikke og Malin, 2D og 3. plass til Agnes og Jenny, 1B.   
 

FAU 
Valg av styret 
FAU har møte i dag og velger sannsynligvis nytt styre; sekretær, kasserer og leder. 
Budsjett og tilskudd 
FAU vil behandle søknader om tilskudd på møte i dag. 
Reflekskonkurransen 
Første runde av reflekskonkurransen gjennomføres nå. FAU kjenner ikke til stillingen. 
 

Personalet 
Personalseminaret 
Veldig positivt både faglig og sosialt. 
Budsjett 
Personalet er opptatt av og bekymret for skolens og kommunens økonomiske situasjon. 
Personalet er informert og, via tillitsvalgt, involvert i de prosesser med tanke på 
innsparingsmuligheter som foregår. 
 

Rektor 
Vold og seksuelle overgrep 

I samarbeid med Hinna Lions har lærerne, pluss noen representanter for SFO, fått kurs i vold og 
seksuelle overgrep mot barn. Kurset ble gjennomført to tirsdager, utvidet fellestid, i oktober og 
november. 
Marianne Haas, leder av Barnehuset Stavanger, og Trond Rekstad, Det er mitt valg, var 
foredragsholdere. Kurset var nyttig og svært meningsfullt. Skolen har juster noen av sine systemer for 
melding av mistanke og bekymring som følge av kurset. Som en del av kurset fikk lærerne materiell til 
bruk i klassene.  
Hinna Lions bekostet helte kurset for skolen. Takk.  
Foreldreundersøkelsen 2014, 3. og 6. trinn 

Den årlige foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn ble gjennomført i begynnelsen av november. 
Undersøkelsen var denne gang digital. Foreldrene fikk passord med ranselpost. Undersøkelsen ble 
grundig annonsert og dekket på skolens hjemmesider. Til tross for dette hadde kun 47% av de 
inviterte svart ved tidsfristens utløp, mandag 17. november. Det ble derfor vedtatt å utvide fristen til 25. 
november. Alle foreldre på 3. og 6. trinn fikk påminning på SMS, samt at slik melding på hjemmesiden: 

Fristen for å svare på Foreldreundersøkelsen er utsatt. 
Under halvparten av foreldrene på 3. og 6. trinn hadde svart da fristen gikk ut mandag 
17. november, nærmere bestemt 76 av 161 inviterte. Jåtten skole kan ikke være 
bekjent av en så lav svarprosent. 
Fristen for å svare er nå utsatt til tirsdag 25. november. 
Mandag 17. november ble det sendt ut SMS-varsling, en påminning, til alle foreldre på 
3. og 6. trinn. Påminningen gjelder ikke de som allerede har svart. 
Les mer om Foreldreundersøkelsen HER. Logg inn for å gjennomføre 
Foreldreundersøkelsen HER. 
En stor takk til dere som allerede har svart på undersøkelsen. 

Dagen før fristen utløp hadde 55% svart og ny SMS og melding på hjemmesiden ble sendt ut. 
Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen 2014 blir gjennomført på 7. trinn i siste halvdel av november. Elevundersøkelsen 
er digital.  
Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Lovgrunnlaget for 
Elevundersøkelsen finner du i forskrift til opplæringsloven. Elevundersøkelsen har spørsmål om trivsel, 
støtte fra lærer, støtte hjemmefra, mestring, faglige utfordringer, vurdering for læring, læringskultur, 
fravær av mobbing, motivasjon, innsats og elevmedvirkning. 
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Undersøkelsen blir brukt på skolen og drøftet i ulike sammenhenger, legges fram for driftsstyret og 
resultatene legges ut på skolens hjemmeside, under Våre resultater. På hjemmesiden ligger tidligere 
resultater fra Elevundersøkelsen, fra 2007. 
Lesekartlegging, 3. 4. og 7. trinn 

Carlsteen lesekartlegging gjennomføres på 3., 4. og 7. trinn i november. Dette er obligatoriske 
kartleggingsprøver i Stavanger. Resultatene legges inn i Vokal. Prøvene måler lesehastighet og 
forståelse. 
Jåtten skole er av den oppfatning at Carlsteen er udaterte og til dels dårlige prøver for å kontrollere 
leseferdigheter og leseforståelse. I Stavanger kommune har den enkelte skole anledning til å velge 
andre prøver, etter vedtak i Driftsstyret. Dersom vi finner bedre alternative prøver vil skolen legge fram 
egen sak til driftsstyret om dette. 
Vedlikeholds-befaring, uteområdet 

Den årlige vedlikeholds-befaringen på uteområdet er avlyst på grunn av kapasitetsproblem i Park og 
vei og erstattet med at skolen skal gi tilbakemelding på tilstanden på uteområdet og lekeplass. Rektor 
reagerer på dette og mener at dette er uheldig. Tilbakemelding er gitt innen tidsfristen, 24. november. 
Tilbakemelding av 20.11.2014 vedlegges til orientering.  
Refleks-vest aksjon 

Refleks-vest aksjonen startet mandag 10. november. I perioden fram til jul skal det, på tilfeldige dager, 
teller hvor mange elever som bruker refleks-vest. To elever på 7. trinn bistår med opptelling og 
registering. FAU stiller med premier til beste klasse på 1.-4. trinn og 5. -7. trinn. Ny runde planlegges 
etter nyttår, fram til vinterferien. 
Som tidligere år har refleksvest-aksjon gitt som resultat at svært mange elever bruker refleks-vest til/fra 
skolen. Per dato har flere klasser 100% oppslutning. Dette er imponerende.   
Ny hjemmeside 

Den nye hjemmesiden ble lanser 31. oktober. Rent teknisk gikk overgangen greit. For alle som til 
daglig legger ut stoff på hjemmesiden har også overgangen gått smidig og raskt. Den nye 
hjemmesiden byr på en del nye løsninger og muligheter. På et par områder har skolen bedt 
leverandøren, Nyweb, legge til rette for andre løsninger enn det som per i dag tilbys. Dette gjelder 
blant annet dynamiske menyer i høyremenyen (trinn og SFO) 
Tilbakemeldingene fra foreldrene er stort sett gode. Svært mange har tegnet nytt abonnement og 
besøkstallene har vært svært høye. Besøkstallet for november vil bli lagt fram i møte. 
Noen foreldre har etterlyst egne sider for klasser/SFO-baser og andre har ikke funnet den 
informasjonen de leter etter. På denne bakgrunn er endringer gjort og skolen har på ny etterlyst 
dynamiske menyer i høyremenyen. 
Adventsprogram og Omvendt julekalender 

Tiden fra 1. søndag i advent fram til jul er en travel tid, også i skolen. Det er laget et omfattende 
program på Jåtten skole. Programmet inneholder; samlinger i Dramasalen, skolegudstjeneste i Hinna 
kirke, grøt-fest, lysprosesjoner, tenning av julegranen i Hinna-park, nissefest og forestilling. Aktiviteter 
både i skolen og i SFO er inkludert i programmet. 
Klassene er oppfordret til å delta i Omvendt julekalender, Hei Verden. Dette er en aksjon der den 
tradisjonelle adventskalenderen erstattes med at en gir gaver istedenfor å få. Klassene er videre 
oppfordret til å samle flest mulig advents- og juleaktiviteter til uke 51. Dette for å ivareta 
undervisningen mest mulig.  
Kalender vil bli lagt ut på hjemmesiden i desember. 
Reguleringsplan inkl. disposisjonsplan Hinna Idrett 

Etter det rektor kjenner til vil forslag til reguleringsplan, plan 2531, bli sendt ut på høring i desember. 
Målsetting for reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av Jåtten skole på eiendommen sør 
for skolen. Reguleringsplanen omfatter imidlertid hele området til Hinna idrettspark, Hinna skole og 
boligområdene innenfor grensene til Diagonalen, Boganesveien, Sara Bergsgate og Kitty 
Kiellandsgate. 
Forslaget til reguleringsplan vil også omfatte forslag til disposisjonsplan for Hinna idrettspark. I 
utarbeidelsen av denne disponeringsplanen har Park og vei vært i kontakt med rektor i to omganger. 
Rektor har kommet med innspill og innvendinger knyttet til trafikk/sykkelsti gjennom skolegården, 
parkering og reguleringsområdet som berører areal der P-bygg i dag står. Rektor har også kommet 
med innspill vedr. aktivitetsarealer i Hinna Idrettspark. Rektor kan legge fram  det foreløpige forslaget 
til Disposisjonsplan i møtet.  
Lus 

Jåtten skole deltok i uke 35 i den nasjonale kampanjen mot hodelus. Foreldrene ble bedt om å 
lusesjekke elevene i helgen og bekrefte gjennomført lusesjekk med svarslipp. Aksjonen ble 
gjennomført i samarbeid med Helsesøster og med henvisning til Folkehelseinstituttet. 
Til tross for dette har skolen jevnlig fått melding om hodelus hos elever. Meldingen har kommet fra 
flere trinn, fra 1. til 7. trinn. Skolen har hatt som hovedregel å sende ut brev til klassen/trinnet når 
hodelus er påvist. Meldingene har nå blitt så mange og kommet med såpass korte mellomrom at, etter 
råd fra Helsesøster, har skolen gått ut med generelt anmodning om ukentlig lusesjekk med kam av 
alle elever på skolen. Denne oppfordringen gikk ut i midten av november.  
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Syke-fravær 

Samlet sykefravær på Jåtten skole (ansatte) har i perioden fra 1. januar til 1. oktober vært 3,8 prosent, 
langtidssykemeldinger og korttidsfravær innberegnet. Ingen fravær er oppgitt å være 
arbeidsmiljørelatert i denne perioden. HMS-gruppa drøfter fravær og nærvær på sine jevnlige møter. 
HMS-gruppa er tilfreds med fraværsprosenten som er relativt lav i forhold til sammenlignbare 
virksomheter. HMS-gruppa er likevel opptatt av å redusere fraværsprosenten ytterligere. 
Tilsyn-Revisjon 

Jåtten skole fikk, med en dags varsel, revisjon fra El-tilsynet i henhold til Internkontrollforskriften og lov 
om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  

Formålet med revisjoner var å vurdere om det systematiske helse, miljø og 
sikkerhetsarbeidet fungerte tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har 
betydning for brann, berøringsfare, risikovurdering og dokumentasjon. 

Skolen har mottatt Revisjonsrapport av 03.11.2014 med følgende hovedkonklusjon: 
Virksomheten har gode rutiner, og prosedyrer som ivaretar elsikkerhet, og det ble ikke gitt 
avvik eller anmerkninger ved revisjonen. 

Trafikksikkerhetsplanen 

Trafikksikkerhetsplanen har vært ute til offentlig ettersyn. Rektor har sendt følgende innspill innen 
fristen 07.11.2014. 

Jåtten skole er forundret over at  forslaget til Trafikksikkerhetsplan ikke har nevnt, eller 

foreslått, tiltak for å øke trafikksikkerheten i og ved Jåtten skole. 

Det vises i denne sammenheng til innspill fra Jåtten skole av 10.02.2014. (vedlegg) Dette 

innspillet er godkjent i Driftsstyret og støttes av FAU. 

Det bes med dette om at innspillet av 10.02.2014 hensynstas i det videre arbeidet og at 

trafikksikkerhet i og ved Jåtten skole nevnes spesifikt i den endelige 

Trafikksikkerhetsplanen. Kopi: FAU,  Egil Olsen  
Personalseminar 

Jåtten skole gjennomførte personalseminar i Amsterdam i perioden 12. til 15. november. På grunn av 
tidlig avreise onsdag 12. november måtte det gjøres timeplanmessige endring og tidlig SFO-stenging 
onsdag 12. november. 72 av skolens ansatte deltok.  
Torsdag 13 desember var faglig økt med «forelesing» av rektor og avdelingsledere. Skolens status og 
framtidige satsningsområder var tema. I denne sammenheng ble det tatt utgangspunkt i blant annet 
resultatene fra egenvurderingene i Ståstedsanalysen. Arbeidet ble videreført i gruppearbeid, grupper 
sammensatt på tvers av trinn og avdelinger, der SWOT-analyse og Ringstabekk-metoden ble nyttet 
for å finne styrker og svakheter, muligheter og farer. 
Personalseminaret inneholdt også kulturelle aktiviteter og sosiale aktiviteter; sykkelrebus i Amsterdam, 
båttur på kanalene og julebord. 
Foreløpige tilbakemelding fra personalet er svært positive og det faglige resultatet brukes videre i 
prosessen med utarbeidelse av handlingsplan og kvalitetssikring. 
Alle deltakerne betalte egenandel for turen, kr. 1000,-. I tillegg var det flere som utvidet turen til 
søndag, mot egenbetaling av alle merutgifter dette medførte. 
Kurs om opplæringslovens § 9A – elevenes skolemiljø 

Onsdag 3. desember arrangerer Stavanger kommune kurs for foreldre og skoleledere om 
opplæringslovens kapittel 9A. Hver skole har fått mulighet til å sende tre representanter. Fra Jåtten 
skole deltar Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant, Kristin Håvarstein, avdelingsleder/ledelsen,  
Skolelederkonferanse 

Rektor og   deltar på nasjonal skolelederkonferanse i Stavanger 27. og 28. november. 
Konferanseutgifter dekkes av stipend fra Utdanningsforbundet. 
Elevtall, Jåtten skole 

Jåtten skole har per november følgende elevtall/klasser 
0. trinn * 68 3 
1. trinn  99 4 
2. trinn 94 4 
3. trinn 93 4 
4. trinn 74 3 
5. trinn 83 4 
6. trinn 68 3 
7. trinn 78 3 
SUM 589 25 

*Per november 2014 er det registret 68 elever født i 2009 (skolestart høsten 2015) med Jåtten skole 
som nærmeste skole og som ønsker Jåtten skole. Se også Sak 54/14. 

Kontormøbler 
Jåtten skole har fått en del stablestoler og kontorpulter fra Telenor. Telenor flytter ut 
av sine lokaler i Forusbeen og har stilt, blant annet hev/senk pilter til disposisjon. 
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Tenning av juletreet, Hinna park. 
Hele Jåtten skole deltok da juletreet på festplassen, Hinna park, ble tent mandag 1. 
desember ca. kl. 08:40. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe sto for tenningen, mens 
skolen gikk rundt juletreet og sang julesanger. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

Sak 48/14 Økonomi, budsjett 2014 og HØP 2015-2017 
Rådmannen i Stavanger la fram budsjett for 2015, samt Handling og økonomiplan (HØP) 
for perioden 2015-2018 i slutten av oktober. Forslaget er nå til politisk behandling. Etter 
planen vil budsjett og HØP vedtas i Bystyret 15. desember. 
Uansett utfall vil budsjettet for 2015 få konsekvenser for Jåtten skole. Rektor la fram mulige 
innsparingstiltak.  
Driftsstyret er bekymret for den økonomiske situasjonen og konsekvensene av de tiltak 
som nevnes som mulige innsparingsmuligheter. Driftsstyret mener at lovpålagte oppgaver 
må vernes og er opptatt av at innsparingstiltak må være pedagogisk forsvarlig. 
Driftsstyret ønsker å vente til budsjett for 2015 er mer avklart før en drøfter konkrete tiltak. 
Driftsstyret er kjent med at dette innebærer at tiltak ikke kan innføres fra nyttår. Samtidig har 
rektor mandag til å gjennomføre innsparinger som ligger inn under rektors vanlige 
handlingsrom for drift. 
Dersom det foreligger konkrete tall før neste ordinære møte i driftsstyret er driftsstyret 
innforstått med at det kan kalles inn til ekstraordinært møte i januar. 
 
Vedtak 

1. Driftsstyret er bekrymret for den økonomiske situasjonen ved Jåtten skole. 
2. Driftsstyret ber rektor, i samarbeid med personalet,  arbeide videre med 

mulige innsparingstiltak. 
3. Forslag til innsparingstiltak legges fram for driftsstyret i neste møte, eventuelt 

innkalles det til ekstraordinært møte i januar. 
4. Rektor har mandat til å gjennomføre innsparingstiltak som ligger inn under 

rektors vanlige handlingsrom. 

Sak 49/14 Økonomirapport, oktober 2014 
I innkalling var økonomirapporten per 31. oktober vedlagt. Rapporten viser et 
merforbruk på kr. 212 006,-, tilsvarende 100,58 % av periodisert budsjett.  
Budsjettrapporten gir ikke et fullgodt bilde av den økonomiske situasjonen per 
utgangen av oktober. Flere store utgiftsposter er ikke ført. Det reelle merforbruket er 
høyere. 
Rektor forventer et merforbruk på opp 600 000 innen årets utgang, selv om skolen har 
innført en rekke økonomiske tiltak. Merforbruket er innenfor rammen av +/- 3 prosent. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for tas til orientering 

Sak 50/14 Ståstedsanalysen, orienteringssak 
Stavanger kommune har besluttet at Ståstedsanalysen for grunnskolen nyttes i 
Stavanger, se også Sak 43/14. 
Skolen er i ferd med å gjennomføre Fase 3 etter at egenvurderingen i Fase 2 er 
avsluttet, i henhold til framdriftsplan. Resultatene fra egenvurderingen i Fase 2 var 
vedlagt innkalling. 

Skolen er nå i gang med å sammenstille resultatene fra gruppearbeid og individuelt arbeid. 
Drøftinger og refleksjon knyttet til egenvurderingen og rapporten fra fase 1 ender så opp i 
faste 3; utarbeide et utviklingsområde.    
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 

Sak 51/14 Kvalitetsmeldingen, Stavanger kommune, orienteringssak 
Direktøren i Oppvekst har bedt rektor legge fram Kvalitets- og utviklingsmeldingen for 
stavangerskolen til orientering for driftsstyret. Kvalitets- og utviklingsmeldingen er behandlet 
i Bystyret. Stavangerskolen 2014 – innhold, kvalitet og utfordringer finner dere på 
Stavanger kommune sine nettsider, klikk HER.   
 

http://www.stavanger.kommune.no/Global/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/Fagstab%20skole/Kvalitetsmelding2014_webversjon.pdf
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Vedtak 

Kvalitesmeldingen for stavangerskolen 2014 tas til orientering  

Sak 52/14 Nasjonale prøver 2014 
Det er gjennomført Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. trinn høsten 2014. 
Resultatene fra Nasjonale prøver skal komme tilbake til skolen 9. desember. Resultatene 
vil da være oppgitt som et snitt, og snittet kan sammenlignes med Stavanger, Rogaland og 
nasjonalt.  
Vi vil også få tilgang til å hente ut resultatene fra elevene fra Jåtten skole, som nå går på 
Hinna ungdomsskole. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Nasjonale prøver legges ut på skolens hjemmeside når de foreligger og 
legges fram for driftsstyret som orienteringssak på neste møte. 

Sak 53/14 Kapasitet på Jåtten skole 
Det vises til Sak 58/13; Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune – kapasitet på 
Jåtten skole. Forskriftene innebærer blant annet at den enkelte skole skal fastsette 
kapasitet på det enkelte trinn. Når kapasiteten er fastsatt skal skolene avsette et visst antall 
elevplasser til tilflytting.  
 
Vedtak 
Kapasiteten og ledig plasser til «Fritt skolevalg» fastsettes som tabellen i saksframlegget 
tilsier.  

Sak 54/14 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 

 
 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
 


