
  

 

 

 

Møte-innkalling 
 

  

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 
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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  1106/14 24.11.2014 

 

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:  

Meldt forfall:  

 

Forfall bes meldt så snart som mulig. Vararepresentanter vil bli innkalt ved forfall. 

 

Sak nr.:  Side 

Sak 45/14 Innkalling og saksliste 2 

Sak 46/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 13.10.2014 

4 

Sak 47/14 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 48/14 Økonomi, budsjett 2014 og HØP 2015-2017 11 

Sak 49/14 Økonomirapport, oktober 2014 15 

Sak 50/14 Ståstedsanalysen, orienteringssak 17 

Sak 51/14 Kvalitetsmeldingen, Stavanger kommune, orienteringssak 26 

Sak 52/14 Nasjonale prøver 2014 27 

Sak 53/14 Kapasitet på Jåtten skole 28 

Sak 54/14 Eventuelt 30 

 VEDLEGG til Sak 47/14 31 

 
 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 45/14 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

FAU, undervisningspersonale og andre ansatte velger nye 

representanter før nyttår. 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

NB: For representanter merket rødt går valgperioden ut ved nyttår. FAU, undervisningspersonalet og andre 

ansatte må velge nye representanter/varamedlemmer før nyttår. 

 

 

 

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 

Lena Nordberg 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 2014-2015 
Elevrepresentant Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  2014-2015 
Rektor Arne Kristian Espedal Sissel N. Bjerga -------- 

 

 

Videre møteplan for driftsstyret, skoleåret 2014-2015:  
 
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 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 45/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 13.10.2014 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 13.10.2014 ble sendt ut per mail den 14.10.2014. Samtidig ble referatet lagt 

ut på skolens hjemmeside. 

 

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  977/14 24.11.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

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

 

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Ragnhild Lindø, vara-representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, representant, lærerrepresentant,  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Arne Kristian Espedal, rektor 
Egil Olsen, Sak 44/14 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Kristin Bade Veire, politisk oppnevnt representant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
 

 

Sak nr. 

Sak 34/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 03,10.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Mandag 06.10.14 ble Sak 44/14 sendt ut som ny sak.  
Det ble i saksframlegg foreslått at Sak 44/14 tas som egen sak kl. 14:00 med Leder 
av Kommunalutvalg for BMU til stede. 
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Før nyttår må FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velge nye representanter 
med personlige vararepresentanter for perioden 2015-2016. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 35/14 Referat 
Referat fra møtet 02.06.2014 ble sendt ut per mail den 03.06.2014. Samtidig ble 
referatet lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av 
innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 02.06.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 
 

Sak 36/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Elevrådet har hatt to møter i år og konstituert seg. Elevrådet har mange forslag om 
turneringer og konkurranser som det jobbes videre med.  Trivselslederne etterlyser mer 
og nytt utstyr til aktivitetene. 
Elevrådet  har tatt initiativ til deltakelse og står for gjennomføring av Blimed-dansen 
fredag 24. oktober. 
 
FAU 
FAU har hatt ett møte. FAU har fortsatt ikke valgt leder. Saken skal opp på nytt på møtet 
i kveld. 
FAU er fortsatt opptatt av trafikksikkerhet og jobber også med nye runder av 
reflekskonkurrans. 
FAU minner også om fristen med å søke FAU midler er 1. november. I den 
sammenheng ble det etterlyst om skolen har gjort forutsetningene for biblioteks 
bevilgningene. 
 
Personalet 
Årets 1. trinn er utfordrende og det jobbes godt med å etablere rutiner.  
Personalet er også opptatt av å få spesialundervisningen til å fungere bedre i ny modell 
og gjeldende rammevilkår. 
 
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 
02.08.2014. 
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. 

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

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

Sak 37/14 Den økonomiske situasjonen. 
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Viser til bystyrets vedtak den 16. juni, sak 94/14 vedr tertialrapportering. Den generelle 
budsjettreduksjonen var kr 12 mill. Denne budsjettreduksjonen kommer i tillegg til effekt 
av omlegging av ressursfordelingsmodellen. Samlet utgjør disse to budsjettreduksjonene 
er kr. 490 000 i 2014. 
Rådmannen varsler nå ytterligere budsjettreduksjon, med virkning fra senest 1. januar 
2015. 
 
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. 

Sak 38/14 Økonomirapport, september 2014 
I innkalling var økonomirapporten per 31. august vedlagt. Rapporten viser et 
mindreforbruk på kr. 107 403,-, tilsvarende 99,62 % av periodisert budsjett. Dette er 
noe under forventing. 
Rektor redegjorde muntlig for budsjettsituasjonen ved utgangen av september. 
Tallene er foreløpig ikke endelige. 
Merforbruket ved årets slutt forventes å bli innen rammen av +/- 3%. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for tas til orientering 

Sak 39/14 Bomring 
Det har kommet innspill fra foreldre om forslag til plassering av framtidig bomstasjon. 
Forslaget innebærer at skolekretsen blir delt i to.Jåtten skole vil ikke være høringsinstans 
i prosessen om utvidet bompengeordning. Driftsstyret er av den oppfatning at driftsstyret 
ikke skal mene noe i denne saken og slutter seg til FAU som heller ikke ønsker å uttale 
seg om den aktuelle bom-plasseringen.  
 

Vedtak 
Forslaget til plassering av bomstasjoner i bompengeringen Nord-Jæren, der en bom er 
plassert på Fv44 Gausel, tas til orientering. Driftsstyret uttaler seg ikke i denne saken. 

Sak 40/14 SMU 
Skolemiljøutvalget har møte torsdag 05.06.2014. Innkalling og saksliste var vedlagt. 
 
Vedtak 
Innkalling SMU 05.06.2014 tas til orientering. 

Sak 41/14 Skoleruta 2015-2016 
Forslaget til skolerute for Jåtten skole er drøftet i personalet, med tillitsvalgt og SFO. 
Skoleruten har også vært drøftet mellom skolene i bydelen. Forslaget innebærer at 
Jåtten skole starter to dager før veiledende skolerute.  
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 
 

Vedtak 
Skoleruten 2015-2016, Jåtten skole, fastsettes som vist i forslag 

Sak 42/14 Personalseminar  
Med hjemmel i budsjettvedtak, Sak 19/14 inviteres personalet til personal-seminar til 
Amsterdam i november. Personalet reiser onsdag 12. november og returnerer lørdag 
15. Personalseminaret har en egenandel på kr. 1000,-. Personalseminaret vil ha et 
tredelt mål; Faglig, kulturelt og sosialt. 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.  
Driftsstyret uttrykte sterk støtte og viktigheten av å dra på seminar av denne type. 
 
Vedtak 
Driftsstyret gir sin støtte til avvikling av personalseminar for ansatte ved Jåtten skole i 
perioden 12. til 15. november 2014. 

Sak 43/14 Ståstedsanalyse 2014 – orienteringssak 
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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. 
Jåtten skole er pålagt å starte arbeidet med Ståstedsanalysen høsten 2014. 
Arbeidet er omfattende og krever mye tid. Framlagt framdriftsplan følges. 
Undersøkelse i undervisningspersonalet igangsettes 15. oktober.  
Framdriftsplan og drøftingsdokument med kommentarer var vedlagt innkallingen. 
 
Vedtak 
Informasjon og framdriftsplan tas til orientering. Ferdig rapport og avtale med Stavanger 
kommune legges fram for driftsstyret til orientering når arbeidet er sluttført. 

Sak 44/14 Trafikk-Ordfører Askelandsgate 
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 ble orientert om saken, og deltok på befaring, i forkant av 
møtet. 
Hovedtema var trafikkavvikling og tilkomst til skolen i Ordfører Askelandsgate. Egil Olsen 
fikk forelagt helsesjefens tilsynsrapport fra 2012, dokumentasjon på driftsstyret og 
bydelsutvalgets behandling og skolens innspill og arbeid med saken. 
FAU sitt forslag til løsning med rundkjøring ble også lagt fram. Driftsstyret er overrasket 
over at Ordfører Askelandsgate ikke er nevnt i forslag til ny Trafikksikkerhetsplan for 
Stavanger kommune. 
Det haster med å iverksette trafikksikringstiltak. Midlertidige løsninger bør vurderes. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret ber Egil Olsen arbeide politisk for bedre trafikksikring i Ordfører 
Askelandsgate. Dersom langsiktige løsninger ikke kan realiseres på kort sikt bør 
midlertidige tiltak som ikke krever reguleringsarbeid iverksettes så snart som mulig. Det 
vises i den sammenheng til forslag som fremkom i møtet. 

Neste ordinære møte i Driftsstyret; mandag 01.12.2014. 
 
 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 47/14 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
 
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. 
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. 
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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.  
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. 
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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. 
 
  
 
Flere orienteringssaker fra rektor kan bli lagt fram i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 48/14 
SAK Økonomi, budsjett 2014 og HØP 2015-2017 
FORSLAG TIL 
VEDTAK 

Ingen forslag til vedtak Vedlegg: 
 

 
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. 
 
Rådmannens forslag inneholder drift- og investeringsmidler. 

 
Investeringer 

 
Utbygging, Jåtten skole 
Nybygg Jåtten skole er fortsatt inne i HØP. Dette er tross alt gledelig. Andre framtidige investeringer er tatt 
ut av HØP. Nybygg og utvidelse av Jåtten skole er inne med planlagt ferdigstillelse i 2019. Driftsstyret har 
tidligere arbeidet for at dette burde framskyndes ett år og rektor har tidligere antydet at dette ville legges 
inn i nytt forslag, noe som altså ikke har skjedd. På grunn av elevtallsutviklingen, se orienteringssak, synes 
imidlertid ikke dette å være like nødvendig lenger med hensyn til klasseroms-kapasitet. En annen ting er at 
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nybygg og utvidelse av Jåtten skole vil legge grunnlag for bedre trafikkforhold ved skolen. I denne 
sammenheng er ferdigstillelse i 2019 utilfredsstillende.  
 
Prosjekt skolegård 
For øvrig nevnes også at Jåtten skole er inne med «Prosjekt skolegård». Det er avsatt midler til planlegging 
og prosjektering i 2015 og utførelse i 2016, til sammen 2,1 millioner kroner. 
 

Drift 
 
Rådmannens forslag innebærer driftstilpasninger; økonomiske nedskjæring, for hele kommunen. For 
Oppvekst-området (skolene) utgjør forslaget et kutt på 5,5 prosent; 84,5 millioner kroner, sammenlignet 
med 2014 budsjettet. 
 
Flertallspartiene i Stavanger offentliggjorde 18. november at de i sitt forslag til budsjett for 2015 vil 
tilbakeføre 50 millioner til Oppvekst-området. 
 
Det endelige vedtaket i Bystyret vil avgjøre hvor store driftstilpasningene i skolen blir. Uansett ser det ut til 
at økonomien i 2015, og de påfølgende år, krever omstillingstiltak på den enkelte skole. Hvor store og 
omfattende disse blir er altså per i dag uvisst. 
 
Det er verd å nevne at denne omstilling kommer etter flere år med innsparinger, manglende 
kompensasjon for prisstigning og endringer i ressursfordelingsmodellen; endringer som har gitt Jåtten 
skole reduserte rammer. 
 
Jåtten skole har på bakgrunn av rådmannens forslag igangsatt prosesser for hvor og hvordan utgiftsnivået 
kan reduseres; alle steiner snus. 
 
I begynnelsen av november ble midlertidige tiltak iverksatt, se Sak 49/14. Disse tiltakene er ikke 
tilstrekkelige, uavhengig av endelig utfall av budsjettbehandlingen. 
 
Store deler av skolens utgifter er knyttet til lønn. Skal skolen spare penger må lønnsutgiftene reduseres. 
 
Det hadde vært ønskelig om rektor på nåværende tidspunkt kunne lagt fram forslag for driftsstyrer om 
effekten av ulike tiltak. Det er imidlertid for tidlig å si hvordan ulike tiltak vil slå ut i kroner og øre. 
Innsparingseffekt får en kun når økt effektivisering kan tas ut i redusert bemanning. 
 
I grove trekk er følgende tiltak til vurdering: 
1. Videreføring av kortsiktige tiltak (se Sak 49/14) 
2. Oppsigelse/opphør av midlertidige vikarkontrakter/vakanse/naturlig avgang 
3. Oppsigelse av gjeldende arbeidstidsavtaler/timeplaner 

a. Kontaktlærer-funksjonen, redusert antall 
b. Andre funksjoner-bortfall eller reduksjon 
c. Tidsressurs – ny disponering av denne ressursen 

4. Redusert undervisning 
a. Delingstimer – redusert antall 
b. Pedagogiske medarbeidere – redusert antall 
c. Klassesammenslåing (gjelder nåværende 5. trinn) 

5. Reduksjon i ledelsen 
a. Økt undervisningsplikt – mindre administrasjonsressurs 

6. Annet 
a. Permisjonsreglement – «strengere» praktisering 
b. SFO – redusert voksentetthet 
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c. Materiell og lisenser – innsparinger og reduksjoner 

 
Konsekvensene av tiltakene vil være: 

 Økt undervisningsplikt for lærere, innen rammen av arbeidstidsavtaler og lovverk. 

 Reduksjon av delingstimer; gjelder praktisk estetiske fag, mat og helse, svømming og musikk. 

 Redusert pedagogtetthet på 1. trinn 

 Redusert voksentetthet i SFO 

 Redusert spesialundervisning og undervisning for to-språklige (MMO, TFO, SNO) 

 Redusert administrasjonsressurs 

 Bortfall av enkelte funksjoner  

 Annet 
 
Foreløpig resultat at prosessen er at det er innsparingsmuligheter på en rekke området, se under, 
under forutsetning av at tiltakene innebærer reduserte kostnader til lønn. De aller fleste tiltakene har 
ikke effekt før dette medfører redusert antall ansatte. Dette kan løses med; vakanse, naturlig avgang, 
oppsigelser og/eller opphør av midlertidige kontrakter.   
 
Det understrekes at innsparingseffekt i kroner er grove estimerte tall og angir helårsvirkning ved full 
innføring. 
Forslag, konsekvenser og innsparingsmulighet: 
 

 Tiltak Forklaring Konsekvens  Innsparingseffekt Estimert 
innparing i kr.; 
årsvirkning 

3 Redusert antall 
kontaktlærere 

Per i dag har 1. trinn to kontaktlærere 
per klasse. I tillegg har tre klasser, ut 
fra ekstraordinære behov, to 
kontaktlærere. 
Knyttet til arbeidstidsavtaler 

En kontaktlærer per klasse, fra 1. til 7. trinn. 
Økt belastning og redusert foreldrekontakt 

5,25 
uketimer/undervisning + 
funksjonstillegg 235 000 

3 Omfordeling/disponer
ing av tidsressurspott. 

Tidsressurspotten er lovfestet, fordelt 
på lærerne etter nøkkel.  
Knyttet til arbeidstidsavtaler. 
Omfordeling gir bare økonomisk 
gevinst dersom vi tar effekten ut ved å 
overføre arbeidsoppgaver til 
«sosiallærer» e.l. og at den/de som 
overtar denne oppgaven går ut av 
oppgaver som ikke erstattes 

Mindre tid til hver enkelt elev/foreldre. Mer 
undervisning; fra 0 til 1,2 uke-timer per 
kontaktlærer. 
Oppretting av stilling/stillinger med sosial-
lærer funksjon som skal overta arbeid med 
elever/foreldrekontakt for ressurskrevende 
elever/foreldre. Disse må ut av andre 
eksisterende arbeidsoppgaver. 

20 uketimer/undervisning 

550 000 

4 Klassesammenslåing, 
5. trinn 

Per i dag 4 klasser med 83 elever på 5. 
trinn.  

Etter elevtall kan trinnet slås sammen til 3 
klasser.  
Lavere lærerdekning, store klasser 

23 
uketimer/undervisningsti
mer 

632 500 

4 Pedagogiske 
medarbeidere 

Pedagogiske medarbeidere i klasser er 
nesten alltid knyttet til enkeltvedtak 
om spesialundervisning 

Redusert voksentetthet, redusert støtte til 
enkeltelever. Se også redusert 
spesialundervisning. 

Usikkert 
 

4 Svømming, redusert 
voksentetthet 

I dag er det tre voksne; en lærer og to 
pedagogiske medarbeidere som følger 
grupper av elever til svømming. 
Voksentetthet er knyttet til lovverk og 
kan ikke reduseres utover 1:14. 

Redusert dekning i bassenget, men innenfor 
lovverk. Mindre tid i bassenget for den 
enkelte elev. 

1 – 1,5 uketimer/assistent 

20 000 

4 Halvering av deling av 
M&H og K&H på 6. 
trinn. 

I dag har 6. trinn deling i K&H og M&H 
i 2 uketimer; skolekjøkken, tekstil og 
sløyd. Undervisningen kan halveres 
med felles undervisning i klasse 1 
uketime og deling i 1 time. 

Redusert tid til skolekjøkken, Tekstil og Sløyd 
på 6. trinn. Fagets totale timetall 
opprettholdes, men mer tid i hel klasse. 

6 uketimer/undervisning 

150 000 

4 Bortfall av deling, 
musikk 7. trinn. 

På 7. trinn har elevene Band i mindre 
grupper som en del av 
musikkundervisningen 

Bortfall av band 2 uketimer/undervisnig 
50 000 

4 Redusert 
pedagogtetthet på 1. 
trinn 

I dag 2 pedagoger, pluss en eller flere 
pedagogiske medarbeidere i de fleste 
timene. 

Mindre voksentetthet, men aldri mindre enn 
to voksne (1 lærer og en pedagosk 
medarbeider) til enhver tid. Mindre mulighet 
til gruppe/stasjonsundervisning. Konflik med 
«tidlig innsats» 

Usikkert; grov beregning 
10 uketimer/undervisning 

250 000 
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6 Redusert 
voksentetthet i SFO 

Bemanning i henhold til 
bemanningsnorm 1 voksen per 14 
barn. Per i dag dekkes dette delvis inn 
med læringer/praktikanter. 

Redusert voksentetthet, mindre oppfølging 
av barn, redusert aktivitetsnivå. 
Økt slitasje. 

0,5 stilling 

200 000 

3 Redusert 
spesialundervisning 

Undervisning følger vedtak. Vedtak 
må endres, evnt kan undervisningen 
effektiviseres med økt grad av 
grupper, reduksjon i en-til-en 
undervisning.  Deler av denne 
undervisningen er også dekket opp 
med pedagogiske medarbeidere. 

Mindre tid til elever med spesielle behov. Økt 
tilrettelagt undervisning i klasser 

Usikkert;  10% reduksjon 
vil utgjøre 10 
uketimer/undervisning 

275 000 

3 Redusert undervisning 
til to-språklige 

Undervisningen følger vedtak. Vedtak 
må endres. 
MMO og TFO kjøpes i dag fra 
Johannes. SNO dekkes av lærere på 
Jåtten,  men her er det allerede 
manglende oppdekking 

Mindre morsmåls-, tospråklig fagopplæring 
og tilrettelagt norskundervisning for elever 
med annet morsmål. 
 

Usikker effekt. Utgifter 
kompenseres av egne 
budsjettmidler. 
15 % reduksjon, netto: 

175 000 

5 Administrasjons-
ressurs 

Ledelsen består i dag av rektor, 
avdelingsledere, SFO-leder, 
skolekonsulent, IKT og baseledere i 
SFO  

Ledelsesressursen er i dag presset. Andre 
innsparingstiltak vil øke arbeidsbyrden i 
ledelsen.  

Usikkert 

0 

3 Bibliotek Bibliotekar har i dag 4 uketimer 
nedsatt undervisning 

Bibliotekar/betjening på bibloteket bortfaller 4 uketimer undervisning 
100 000 

3 It’s learning Opplæring i It’s learning og andre 
dataprogrammer har i dag nedsatt 
undervisning; 1,5 uketimer 

Mindre/fravær av opplæring og 
andministrasjon 

1,5 uketimer undervisning 
37 500 

3 Samlingsstyrere Ansvarlig for noen samlinger Opphør av funksjonene ----- 32 000 

3 Spes.ped gruppe Noen lærere, sammen med ledelsen, 
utgjør spes.ped gruppa. Disse får 
nedsatt undervisning 

Oppgavene opphører hos lærerne, arbeid 
overføres ledelsen 

1,5 uketimer undervisning 
37 500 

3 Logos Testing av elever Testing av elever utgår 2 uketimer undervisning 50 000 

3 Veriledning ny-
utdanna 

Lovpålagt. Tidsressurs til veileder og til 
nyutdanna 

Utgår. NB: Lovpålagt 2 uketimer undervisning 
55 000 

3 Ressurslærere matte 
og lesing 

Egen resurrslærere – satsingsområde i 
Stavanger kommune 

Utgår. 3 uketimer undervisning 
75 000 

3 Verneombud Lovpålagt Utgår 0,5 uketimer undervisning 12 500 

3 ATV Tillitsvalgt har 1,5 t. nedsatt Kan reduseres men medfører mindreinntekt 1,5 uketimer undervisning 32 500 

3 Andre funksjoner ART, Repuls, barnevernskontakt,  Utgår/reduseres. Arbeid overtas av ledelsen - 20 000 

6 Annet Permisjon, 
skolemateriell/bøker/engangsbøker/k
opiering/programlisenser mm 

Strengere praktisering av 
permisjonsreglement, mindre bøker til 
elevene, færre engangsbøker, 
Digitale ukeplaner og digital beskjeder, 
materiell mm. 
Redusert antall dataprogrammer 

Komplisert og usikker 
økonomisk effekt, likevel 
antydes innsparingseffekt 
kr. 100 000,-  

100 000 

 
En vesentlig kompliserende faktor i dette arbeidet er når ulike tiltak kan iverksettes. Timeplaner, 
arbeidstidsavtaler og tilsetningsavtaler er i skolen knyttet til skoleår, ikke kalenderår. Budsjettet er 
knyttet til kalenderår. 
 
I den grad der er mulig, praktisk og teoretisk, vil tiltak bli iverksatt fra 01.01.2015. Det er imidlertid 
begrenset hvor mange eller hvor god effekt tiltak som iverksettes fra 1. januar vil få. Det betyr at en 
må påregne at den økonomiske situasjonen forverres utover våren, og at skolen må ta inn akkumulert 
økonomisk merforbruk høsten 2015. Det blir svært krevende.  
 
Pågående prosess gjøres i nært samarbeid med tillitsvalg (ATV) og mellomlederne. Personalet for 
øvrig blir holdt orientert. 
 
Rektor vil utdype saken ytterligere i møtet.   
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 49/14 

SAK Økonomirapport, oktober 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Vedlagte økonomirapport viser situasjonen per 31. oktober. 

 

Rapporten viser et merforbruk på kr. 212 006,-, tilsvarende 100,58% av periodisert budsjett. 

 

Merforbruket fra 2013 og budsjettreduksjon nevnt i Sak 37/14 er innarbeidet. 

 

 

Budsjettrapporten gir ikke et fullgodt bilde av den økonomiske situasjonen per utgangen av oktober.  

 

Flere store utgiftsposter er ikke utgiftsført, samtidig med at inntekter knyttet til november/desember 

er ført. 

 

Som en følge av den økonomiske situasjonen i Stavanger kommune er virksomhetene pålagt å 

rapportere månedlig om forventet resultat og pålagt å igangsette og rapportere innsparingstiltak 

dersom virksomheten har merforbruk eller forventer merforbruk ved årets slutt. 

 

I oktober, rapport per september,  rapporterte Jåtten skole at forventet merforbruk ved årets slutt vil 

bli  kr 400 000,-. Samtidig ble følgende tiltak meldt: 

 Innkjøpsstopp 

 Tiltak for å begrense forbruk, bla. a. kopiering 

 Redusert vikarbruk 

 Vakanse 

 

I november, rapport per oktober, var forventet merforbruk oppjustert til 600 000,-. Følgende ble 

angitt som begrunnelse/årsak: 
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Budsjettrapport per oktober speiler ikke den faktiske situasjonen. Store utgifter er ikke ført. 

Forventet merforbruk er derfor større enn det budsjettrapport  viser. Det er flere årsaker; 

utfordringer/behov hos enkeltelever/klasser,  fødselpermisjoner, personalseminar. 

 
 Som tiltak ble angitt:  

 

"Snu alle steiner" Innkjøpsstopp, redusert forbruk/kopi, vakanse, avslutte/si opp midlertidig 

ansatte, redusert vikaroppdekking, permisjonspraksis. I samarbeid med tillitsvalgt jobbes det 

med ytterlige tiltak med tanke på 2015. 

Tiltak igangsatt, men hovedeffekt vil komme i 2015. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 50/14 

SAK Ståstedsanalysen 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Ståstedsanalysen, se også Sak 43/14 er nå inne i fase 3. 

 

I fase 2 ble egenvurdering gjennomført. Resultatet fra egenvurdering, undersøkelsen, vedlegges, se under. 

 

Det var lærerne som var invitert til å delta, og resultatene reflekterer svar fra 45 lærere, 100 prosent 

deltakelse. 

 

Under personalseminaret i Amsterdam ble resultatene fra egenvurderingen presentert i kortform og 

arbeidet videre med i grupper på tvers. Det ble også jobbet videre med resultatene på fellestid tirsdag 18. 

november. 

 

Vi 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.    

 
 

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 
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 
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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. 

 

Resultater fra egenvurderingen (fase 2) 
Ståstedsanalysen består av 3 faser. Her kommer resultatene fra personalets vurdering av skolens praksis (fase 

2). Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra undersøkelsen kun gir noen indikasjoner. Sammen med 

materialet fra fase 1, egner de seg bare som et underlag for refleksjon og drøfting i fase 3. 

 

Egenvurderingen av skolens ståsted er markert slik: 

Grønn: Skolens praksis er 

tilfredsstillende. 

Gul: Skolens praksis må bedres. Rød: Skolens praksis må  

endres - tiltak er nødvendig. 

   

 

Antall besvarelser 

Undersøkelse Antall 

inviterte 

Antall 

besvarte 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i perioden 45 45 

 

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kompetanse og motivasjon 

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

64,4% 35,6% 0,0%  

2. Lærerne forklarer elevene hva som skal til for å nå kompetanse- og læringsmålene 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

84,4% 15,6% 0,0%  

3. Elevene forstår hvilke kompetanse- og læringsmål de arbeider mot 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

82,2% 17,8% 0,0%  

4. Foreldrene blir gjort kjent med hvilke kompetanse- og læringsmål elevene arbeider mot 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

91,1% 8,9% 0,0%  

5. Skolen har etablert felles forståelse av hva grunnleggende ferdigheter innebærer 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

60,0% 40,0% 0,0%  

6. Elevene utvikler digitale ferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

20,0% 57,8% 22,2%  

7. Elevene utvikler muntlige ferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

82,2% 17,8% 0,0%  
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8. Elevene utvikler leseferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

9. Elevene utvikler regneferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

53,3% 46,7% 0,0%  

10. Elevene utvikler skriveferdigheter som redskap for læring i alle fag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

86,7% 13,3% 0,0%  

11. Elevene samarbeider med sine medelever 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

12. På skolen vår er vi bevisste på hvordan vi kan utvikle elevenes selvfølelse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

71,1% 26,7% 2,2%  

13. På skolen vår er vi bevisste på hvordan vi kan utvikle elevenes ansvarsfølelse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

84,4% 15,6% 0,0%  

14. Elevene kan løse konflikter på en konstruktiv måte 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

60,0% 40,0% 0,0%  

15. Opplæringen utvikler elevenes evne til kritisk tenkning 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

64,4% 35,6% 0,0%  

16. Opplæringen utvikler elevenes evne til kreativitet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

48,9% 48,9% 2,2%  

17. Skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag for alle elever 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

68,9% 26,7% 4,4%  

18. På vår skole er lærerne bevisste på hvordan de kan motivere elevene i læringsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

86,7% 13,3% 0,0%  

19. Elevene er motivert i læringsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

20. Elevene på skolen er engasjert i egen læring 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

57,8% 42,2% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Tilpasset opplæring og vurdering 

21. På vår skole er det sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsmåtene og 

vurderingsarbeidet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

80,0% 20,0% 0,0%  

22. Skolen utnytter handlingsrommet i lokale læreplaner for å variere opplæringen 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

51,1% 48,9% 0,0%  

23. I daglig læringsarbeid benyttes varierte arbeidsmetoder systematisk 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

75,6% 22,2% 2,2%  

24. Elevene får oppgaver tilpasset sitt nivå 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

40,0% 60,0% 0,0%  

25. Skolen vår tilrettelegger for at alle elevene opplever mestring 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

53,3% 46,7% 0,0%  

26. Skolen bruker resultater fra kartlegginger når vi planlegger nye læringsaktiviteter 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

31,1% 66,7% 2,2%  

27. Lærerne følger opp resultater fra kartlegginger og prøver i det daglige arbeidet med hver enkelt 

elev 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

40,0% 57,8% 2,2%  

28. Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra støtte for å 

komme over i et positivt læringsløp 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

17,8% 68,9% 13,3%  

29. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

35,6% 40,0% 24,4%  

30. På skolen har vi en felles forståelse av hva som er god vurderingspraksis 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

64,4% 35,6% 0,0%  

31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

77,8% 22,2% 0,0%  

32. Elevene er kjent med hvilke kriterier de vurderes ut i fra 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

62,2% 37,8% 0,0%  

33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

73,3% 26,7% 0,0%  

34. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

60,0% 40,0% 0,0%  

35. Skolen gjennomfører skolebasert vurdering basert på nasjonale og lokale data 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

77,8% 22,2% 0,0%  

36. Skolen bruker kunnskap fra den skolebaserte vurderingen som grunnlag for sitt utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

53,3% 46,7% 0,0%  

37. Skolen vurderer jevnlig sin samlede kompetanse i lys av skolens resultater 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

65,1% 34,9% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Læringsmiljø og rådgivning 

38. Skolen arbeider systematisk med å bedre læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

82,2% 17,8% 0,0%  

39. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

97,8% 2,2% 0,0%  

40. Lærerne viser interesse for hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

41. Lærerne har en positiv relasjon til hver enkelt elev 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

84,4% 15,6% 0,0%  

42. På vår skole arbeider vi bevisst med å utvikle positive relasjoner mellom elevene 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

43. På vår skole blir krenkende ord og handlinger raskt fulgt opp 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

93,3% 6,7% 0,0%  

44. Alle elever er inkludert i skolens fellesskap 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

80,0% 20,0% 0,0%  

45. På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at det er positivt å gjøre sitt beste 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

46. Lærerne på vår skole har høye forventninger til alle elevene 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

47. Skolen samarbeider med fagmiljøer for å løse utfordringer i læringsmiljøet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

86,4% 13,6% 0,0%  

48. Skolen tilbyr utdannings- og yrkesrådgiving i henhold til lov og forskrift 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

57,1% 34,3% 8,6%  

49. Skolen tilbyr sosialpedagogisk rådgiving i henhold til lov og forskrift 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

52,8% 41,7% 5,6%  

50. Skolen samarbeider med relevante aktører utenfor skolen om utdannings- og yrkesrådgivning 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

64,7% 29,4% 5,9%  

51. Skolen samarbeider med relevante aktører utenfor skolen om sosialpedagogisk rådgiving 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

80,0% 20,0% 0,0%  

52. Skolen styrker elevenes kompetanse til å ta gode valg for seg selv 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

53. Skolen har et system for å følge opp elever med høyt fravær 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

77,8% 17,8% 4,4%  

56. Skolen har rutiner for gode overganger i utdanningsløpet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

90,7% 9,3% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Kultur for læring 

57. På vår skole har vi et aktivt verdigrunnlag 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

84,1% 15,9% 0,0%  

58. Vår skole har en tydelig visjon 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

97,8% 2,2% 0,0%  

59. På vår skole har vi en felles plattform for det pedagogiske arbeidet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

64,4% 35,6% 0,0%  

60. Vår skole er en lærende organisasjon 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

61. Skolens læringskultur gir rom for å prøve og å feile 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

97,7% 2,3% 0,0%  

62. Skolens kultur stimulerer til lek og kreativitet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

57,8% 42,2% 0,0%  

63. Skolen setter av tid til endringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

55,6% 44,4% 0,0%  

64. Skolen arbeider kontinuerlig for å fremme elevenes medvirkning i skolesamfunnet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

65. Skolen har et godt fungerende elevråd 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

66. Elevene deltar i utforming av regler og rutiner 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

93,3% 6,7% 0,0%  

67. Lærerne har sammen med elevene innarbeidet tydelige regler og rutiner for elevgruppa 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

100,0

% 

0,0% 0,0%  

68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

68,9% 31,1% 0,0%  

69. Skolen håndterer motstand mot endring 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

59,1% 38,6% 2,3%  

70. Forventningene mellom skolen og foreldrene er avklart 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Ledelse 

71. På vår skole er det tydelig hvem som bestemmer hva 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

71,1% 28,9% 0,0%  

72. Skolen har en tydelig pedagogisk ledelse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 33,3% 0,0%  

73. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på skolen 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

84,4% 15,6% 0,0%  

74. Skolen har retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

75,6% 24,4% 0,0%  

75. Lærerne følger skolens retningslinjer for god klasseledelse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

73,3% 26,7% 0,0%  

76. På vår skole har vi gode rutiner for den daglige driften 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

73,3% 24,4% 2,2%  

77. Skoleledelsen er godt orientert om det daglige arbeidet som utføres ved skolen 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

55,6% 40,0% 4,4%  

78. Skolens ledelse og medarbeidere er enige om hva som er skolens utfordringer 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

55,6% 37,8% 6,7%  

79. Skoleledelsen tar ansvar for å sette mål for skolens utvikling 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

80,0% 20,0% 0,0%  

80. Skoleledelsen initierer lokalt læreplanarbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

65,1% 34,9% 0,0%  

81. Skoleledelsen motiverer til utviklingsarbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

55,6% 44,4% 0,0%  

82. Skoleledelsen stimulerer til entreprenørskap og nyskaping 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

47,7% 52,3% 0,0%  

83. Skoleledelsen gir tilbakemelding på utført arbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

22,2% 66,7% 11,1%  

84. Lærerne får god støtte, hjelp og veiledning av sin leder 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

66,7% 31,1% 2,2%  

85. Skoleledelsen er dyktig til å rekruttere riktig kompetanse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

52,3% 45,5% 2,3%  

86. Skoleledelsen har god innsikt i lov- og avtaleverk 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

87. Skolen får tydelige styringssignaler fra skoleeier 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,1% 11,9% 0,0%  

88. Skolen får systematisk oppfølging av skoleeier 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

87,8% 12,2% 0,0%  

89. Skolen tar i mot ekstern veiledning ved behov 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

93,0% 7,0% 0,0%  

 

Hovedtema – Skolens praksis - Profesjonsutvikling og samarbeid 

90. Skolen jobber systematisk med å utvikle faglig og pedagogisk kompetanse 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

46,7% 53,3% 0,0%  

91. Skolen tar den samlede kompetansen i personalet i bruk 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

24,4% 73,3% 2,2%  

92. Lærerne ved skolen har nødvendig kompetanse til å bruke digital teknologi i daglig læringsarbeid 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

35,6% 60,0% 4,4%  

93. Skolen har en klar plan for bruk av felles tid for de ansatte 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

44,4% 53,3% 2,2%  

95. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

80,0% 17,8% 2,2%  

96. På vår skole drøfter vi pedagogiske utfordringer 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

60,0% 35,6% 4,4%  

97. På vår skole diskuterer vi hvordan arbeidsmåter kan forbedres 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

48,9% 51,1% 0,0%  

98. På vår skole gir vi hverandre ærlige tilbakemeldinger 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

42,2% 57,8% 0,0%  

99. Skolen tilbyr veiledning til nyutdannede 
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Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

81,8% 18,2% 0,0%  

100. Skolen har gode rutiner for samarbeid med tillitsvalgte 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

97,8% 2,2% 0,0%  

101. På vår skole arbeider vi bevisst med hvordan foreldrene kan bidra positivt til elevenes læring og 

utvikling 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

90,9% 9,1% 0,0%  

102. På vår skole har vi gode rutiner for å ta opp eventuelle bekymringer med hjemmet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

88,9% 11,1% 0,0%  

103. På vår skole gir vi ærlige tilbakemeldinger til hjemmet 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,6% 4,4% 0,0%  

104. Skolen møter kritikk med faglige argumenter 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

95,5% 4,5% 0,0%  

105. Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisningen 

Ståstedsanalysen 2014/2015 - Sum alle undersøkelser i 

perioden 

46,7% 53,3% 0,0%  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 51/14 

SAK Kvalitetsmeldingen, Stavanger kommune, 
orienteringssak 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Kvalitesmeldingen for stavangerskolen 2014 tas til 

orientering 

Vedlegg: 

Rundskriv 03.02.2014 

 

Fra direktøren i Oppvekst er rektor bedt om å legge fram Kvalitets- og utviklingsmeldingen for 

stavangerskolen, se brev under, 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 

 

 

 

   

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

SAK NR. 52/14 

SAK Nasjonale prøver 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Nasjonale prøver legges ut på 

skolens hjemmeside når de foreligger og legges fram 

for driftsstyret som orienteringssak på neste møte. 

Vedlegg: 

 

 
Det er gjennomført Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. trinn høsten 2013 
 
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. 
 
Skolen gjennomgår resultatene på flere nivå. Leseveilederne og regneveilederne analyser 
resultatene i samarbeid med aktuelle lærere på trinnet. Videre gjennomgås resultatene i 
ledelsen, skolens ressursteam og i personalet samlet.  
 
Elevene/foreldrene får individuelle resultater som viser den enkelte elevs oppnådde 
mestringsnivå på prøvene. Individuelle resultater legges også inn i VOKAL; et 
prøveadministrasjons-system som følger hver enkelt elev gjennom hele skoleløpet. 
 
Kort tid etter at resultatene foreligger vil resultatene bli lagt ut på skolens hjemmesider, under 
menyen Skolens resultater. Per i dag ligger resultatene fra 2007 til 2013 under Skolens 
resultater. 
 
Også i år vil fritaksprosenten være høy. Jåtten skole har forholdt seg til retningslinjene for 
fritak. Forutsetningene for vedtak er at elevene skal ha vedtak om spesialundervisning og at 
eleven ikke vil ha utbytte av å delta på prøven. Det er fattet enkeltvedtak om fritak i hvert 
enkelt tilfelle. Foreldrene kan overprøve skolens vedtak.  
 
Fritak 5. trinn 2014: 
Regning: 3 av 81 elever 3,7 % 
Lesing  7 av 81 elever 8,6 % 
Engelsk 9 av 81 elever 11,1% 
 
Rektor vil sende ut melding til driftsstyret når resultatene foreligger og er lagt ut på 
hjemmesiden. En samlet oversikt over resultatene vil også bli lagt fram som orienteringssak 
på første møte i 2015.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 53/14 

SAK Kapasitet på Jåtten skole 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Kapasiteten og ledig plasser til «Fritt skolevalg» 

fastsettes som tabellen i saksframlegget tilsier.  

Vedlegg: 

 

 

 
Det vises til Sak 58/13; Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune – kapasitet på Jåtten 
skole. 
 
I den saken, Sak 58/14 vises det til forskriftene som ble innført i 2013. Forskriften innebærer at det 
årlig må fattes vedtak i Driftsstyret om kapasitet på den enkelte skole. 
 
Jåtten skole har per i dag flere elever som har fått skoleplass etter «Fritt skolevalg». Dette gjelder 
noen elever som har flyttet ut av skolekretsen, men fortsatt ønsker å gå på Jåtten skole, og elever 
som ved skolestart velger Jåtten skole framfor nærmeste skole, ofte av tradisjon og opplevd 
tilhørighet.  
 
Fra og med skoleåret 2012/2013 er det fattet spesifikke vedtak om hvem som har skoleplass etter 
«Nærskoleretten» og hvem som har skoleplass etter «Fritt skolevalg 
 
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. Disse 
plassene skal forbeholdes elever som flytter inn i skolekretsen og har rett til plass etter 
«Nærskoleretten». Først når dette er gjort kan skolen ta inn elever etter «Fritt skolevalg». 
 

Dette betyr at skolen må holde av noen skoleplasser til eventuelle tilflyttede elever med 

nærskolerett. Behovet for slike plasser er ulikt fra skole til skole.  
 
Det er Driftsstyret som skal fastsette kapasiteten på hvert trinn og avsette plasser til tilflytting. 
Dette skal gjøres årlig. I tillegg til faktisk kapasitet begrenset av antall rom og romstørrelse skal det 
tas hensyn til vurderinger av trinnene/klassen sammensetning. 
 
Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet skal søknaden om «Fritt 
skolevalg» innvilges. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelse etter 
følgende kriterier: 

1) Søsken på den aktuelle skolen ved skolestart 

2) Kortest avstand til den aktuelle skolen 
3) Trafikksikkerhet skolevei 

 
Det gis ikke skyssgodtgjørelse til elever som får skoleplass etter «Fritt skolevalg» og heller ikke 
garanti for yngre søsken. 
 

I denne sammenheng gir skolesjefen i Stavanger gi følgende råd: 
 Avsetting av «tilflyttingsplasser» bør foretas av driftsstyret – og bør gjøres før konkret søknad om «fritt 

skolevalg» foreligger 
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 Ved avsetning av «tilflyttingsplasser» må det tas høyde for at tilflytting kan skje helt fram til utgangen av 7. 

trinn . 

 Antall plasser kan fastsettes «omvendt proporsjonal» med elevenes alder – f.eks 2 plasser per klasse på 1.-3. 

trinn, 1 plass per klasse på 4.-5. trinn og 1 plass på trinnet for 6. og 7. trinn. 

 Videre kan det avsettes ekstra plasser i enkelte klasser/trinn pga elevgruppens sammensetning, 

klasserommets størrelse mv. 

Det er videre viktig å merke seg at overnevnte bare gjelder ved søknader om «fritt skolevalg» – elever med 

nærskolerett skal i utgangspunktet alltid tildeles plass. Dersom slike søknader likevel må avslås, skal det 

foreligge fyldig dokumentasjon vedr. skolens totale romkapasitet og «romtimeplan», bruk av andre rom/lokaler 

til undervisning, bruk av 0./7. time eller annen forskyving av skoledagen, bruk av «satelittklasser» mv. 

For øvrig, fylkesmannen er helt klar på følgende: Elever som er tatt inn etter søknad om ”fritt skolevalg” kan ikke 

fortrenge elever som har rettigheter etter § 8-1, uansett når «fritt skolevalg»-elevene fikk tildelt sin skoleplass. 

 
 

Trinn 
 
 

Antall 
kasser 

 

Antall 
elever 

Trinn Maksimalt 
elevtall per 

klasse 

Maksimalt 
elevtall 

på trinnet 
 

Avsatt 
til 

tilflytting 

Ledig kapasitet 
per dato til 

«Fritt 
skolevalg» 

Skoleåret 2014-2015 Skoleåret 2015-2016 

0 3 68 1 28  84 8 8 

1 4 99 2 28 112 8 13 

2 4 94 3 28 112 6 18 

3 4 93 4 28 112 5 20 

4 3 74 5 28 84 4 6 

5 4 83 6 28 112 3 26 

6 3 68 7 28 84 2 14 

7 3 78  - - - - 

 
 
Vedr. 0. trinn (2015--2016). Foreløpige tall for neste års første trinn. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 54/14 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 

 
Det foreligger ingen saker under eventuelt. 
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VEDLEGG 
 

 

Stavanger kommune 

Park og vei 

Linda M. Fleicher Ween 

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  1098/14 24.11.2014 

 

 
Vedlikeholds-befaring, uteområdet, Jåtten skole 

 
Det vises til e-post fra Linda M. Fleischer Ween, Park og vei av 29.10.2014. I e-posten fremkommer 

det at vedlikeholds befaring høsten 2014 bortfaller og erstattes av vedlikeholds befaring uten befaring. 

 

I denne sammenheng vises det til Hovedettersyn-skoler 2014, sist gjennomført på Jåtten skole 

29.07.2014, og Notat fra vedlikeholdsbefaring, sist gjennomført på Jåtten skole 14.10.2013. 

 

I e-posten av 29.10.2015 blir også skolene bedt om å komme med tilbakemelding på Notat fra 

vedlikeholds befaring, Jåtten skole – uteområdet av 20.10.2014 – befaring uten befaring. 

 

I henhold til lover og forskrifter er rektor ansvarlig for sikker og forsvarlig drift av uteområder og 

lekeplasser. På denne bakgrunn er dert svært uheldig at den årlige vedlikeholdsbefaringen bortfaller. 

 

I tillegg til rutinemessig visuelt ettersyn har rektor i dag, 20.11.2014 gjennomført befaring på 

uteområdet. På befaringen deltok også vaktmester, Byggdrift. 

 

På denne bakgrunn har vi følgende tilbakemelding om uteområdet, Jåtten skole: 

 

Drenskummer 

 Flere drenskummer er fulle av sand og må tømmes. Drenskummer i «Lille skolegård» bør i 

tillegg skjermes for sandflukt fra nærliggende sandbasseng. 

o Drenskum under trapp P-bygg 

o Drenskum mot mellom grusbane og lekeplass v/gym.sal 

o Drenskum på lekeplass ved gym.sal 

o Drenskummer vest for F-bygg – «lille skolegård» 

o Drenskum mellom A.- og F-bygg.  

  

Kum 

 Løst lokk i kum – «Store skolegård» ved Bukkene Bruse installasjon 

 

Vegetasjon 

 Det vokser trær og vegetasjon tett inn mot bygg. Tetter nedløp, grønske på kledning, fukt. 

Bør/må fjernes. 

o Gym.bygg øst, gress og vegetasjon 
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o Mellom C og D-bygg.  

 

Steinmurer 

 Løse steiner, steiner detter ut. Fare for klemskader, jord, sing og grus detter ut og tetter nedløp. 

o Mellom A- og F-bygg.   

  

Gamle installasjoner 

 Rester etter gamle installasjoner stikker opp og utgjør en sikkerhetsrisiko. 

o Gammelt el-skap ved P-bygg. Skape kanter stikker opp – bør fjernes raskt 

o På hjørnet ved F-bygg – skap kant - usikker hva dette er, men her bør gamle rester 

slipes ned eller hylle fylles igjen med asfalt. 

o Aluminiums-gjerder ved grusbanen. Utstikkende deler, skape kanter, brudd, med mer. 

Akutt. Meld tidligere i WOF og direkte med bilde. Bør fjernes raskt.  

 

Lekeplasser og lekeplassutstyr 

 Ballbinger og ballvegg . Svært utslitt/sterk slitasje. Løse deler, avbrekk. Se også Hovedettersyn, 

 Disser/husker, Lille skolegård. Disser mangler/fjernet. Erstattes med nye. 

 Lekeinstallasjon v/Blåfjell. Utslitte sjakler. Skiftes/erstattes. 

 Blåfjell.  

o Mangler klatregrep. 

o Treplatting. Midlertidig reparasjon på platting. 

o Gjerde v/Blåfjell. Utstillende skuer. Løse planker. Akutt.  

 Lekesentral med rutsjebane. Svært utslitt. Bevegelse i fundament. Ødelagte fester, Slitasje på 

treverk og tauverk. Se Hovedettersyn. 

 Klatresentral. Stor stein i sandbasseng rett under klatrefeltet. Må fjernes.   

 Grusbane, Hinna idrettspark. Hull og dumper i grusdekket. 

 

 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

Rektor 

 

 

 

Sendes kun elektronisk, uten signatur 

 


