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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  098/16 02.02.2016 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 1.februar 2016 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Espen Johnsen, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Lise Myrdal Aurdal, representant, undervisningspersonalet  
Hedda Rekdal Larsen, 7A, elevrepresentant 
Kristoffer Sivertsen (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Unn Morken, representant, undervisningspersonalet 
Camilla Tonning Geisler, 7C,  elevrepresentant  

Sak 01/16 Konstituering, innkalling og saksliste 
Foreløpig innkalling ble sendt ut per mail i uke 2. Innkalling med sakspapirer ble sendt 
ut onsdag 20. januar 2016. Samme dag ble innkalling og salspirer lagt ut på skolens 
hjemmeside. 
 
Vedtak 

1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den representasjon som fremkommer av 

vedlagte liste. 

2. Mette Kvannli velges som leder for 2015, med Espen Johnsen som nestleder under 

forutsetning av at FAU velger Espen Johnsen som representant for perioden 206-2017 

på møtet i kveld.. 

3. Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 02/16 Delegering 

Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2, vedtatt av 

Kommunalstyret for undervisning og barnehage 29.10.2001, revidert av Kommunalstyret 

for oppvekst 26.09.2005. 
 
Vedtak 

Driftsstyret delegerer fullmakter til rektor i henhold til Reglement § 3-2. 
Driftsstyret holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen ved at 
Økonomirapport er fast sak på hvert møte 

Sak 03/16 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 07.12. 2015, 
 
Vedtak 

Referat fra møtet 07.12.2015 godkjennes. Driftsstyrets leder og rektor underskriver 

protokollen. 
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Sak 04/16 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Aktuelle saker 
Kanonballturneringen er i gang og akkurat nå arrangeres 2. runde.  
Reflekstellingen, våren 2016, er også i gang og går fram til vinterferien. 
 
FAU 
Aktuelle saker 
FAU skal ha møte i kveld og fortsetter arbeidet med 17. mai, foreldremøter våren 2016 og 
7. klassefesten. FAU velger representasjon til Driftsstyret på møtet i kveld.  
BydelsFAU 
For første gang har det blitt arranger BydelsFAU, ett fellesfora for alle FAUene i bydelen. 
BydelsFAU har fokus på mobbing og det fremkom i BydelsFAU at Jåtten ikke er i noen 
særstilling med hensyn til økonomi. 
 
Personalet 
Skolens ledelse 
Personalet er opptatt av den aktuelle situasjonen i skolens ledelse. Personalet har hatt en 
fin markering av avdelingsleder Kristin Håvarstein, som sluttet 01.02.2016. 
Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen SFO, andre trinn, gjennomføres med det aller første. 
Undersøkelsen er digital for første gang. 
Karneval 
Skolen, både skoledelen og SFO, har karneval fredag 5. februar. Det har utviklet seg en 
tradisjon at karneval feires hvert skuddår. 
Praksiselever 
Skolen får praksiselever i barne- og ungdomsfaget 
  
Rektor 
Situasjonen i skolens ledergruppe 
Skolens ledelse er sterkt redusert av ulike årsaker.  
En av avdelingslederne, Kristin Håvarstein,  har sagt opp sin stilling og fratrer 01.02.2016. 
Kristin starter opp i ny jobb som lærer ved Vardeneset skole etter vel 20 år som ansatt ved 
Jåtten skole. 
Samtidig er en avdelingsleder, Sissel Bjerga, langtidstidssykemeldt. Omfanget av denne 
sykemeldingen er uklart. 
Den tredje avdelingslederen, Camilla Tanem-Hanevik, er også sykemeldt. Omfanget av 
denne er uklart. 
Skolekonsulenten er langtidssykemeldt og vikar for Hege Janzon, Inger Fjetland, er 
omplassert av Stavanger kommune til Hinna skole. Inntil videre «låner» vi imidlertid Inger i 
40 prosent. Om dette kan vedvare, og være tilfredsstillende, fram til Hege er tilbake er per 
dato uklart. 
Skolens ledelse jobber for tiden med en ROS analyse over situasjonen som oppleves 
vanskelig og krevende. 
Informasjon om den aktuelle situasjonen i skolens ledelse er lagt ut på hjemmesiden lørdag 
30. januar. 
Utlysing og tilsetting av avdelingsleder 
Stilling som avdelingsleder ble utlyst 15.01.2016. Søknadsfrist var 24.01.2016. Ni søkere 
har meldt seg. Flere søkere tilfredsstiller kompetansekravene og intervjuer gjennomføres i 
uke 4. 
Stillingen omfattes av stillingsstoppen i Stavanger kommune, innført 14. januar. Det er søkt 
om dispensasjon og rådmannen har gitt dispensasjon, men tilsetting kan ikke foretas før 
Finansutvalget har behandlet rådmannens statusrapport i møtet 8. februar. 
Ansettelsesprosessen har gått sin gang og det foreligger en samstemt innstilling. Det er 
uklart når ny avdelingsleder vil være på plass. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU gjennomførte skolen reflekskonkurranse i perioden fra begynnelsen 
av november til jul. Ny konkurranse startet opp etter juleferien og går fram til vinterferien.  
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Utviklingspermisjon, rektor 
Rektor Arne Kristian Espedal tok ut utviklingspermisjon i perioden 1. september og ut 
kalenderåret 2015. Avdelingsleder Camilla Tanem-Hanevik fungerte som rektor i perioden.  
Nytt tak på A-bygget 
Arbeidene med å skifte tak på A-bygget starter opp mot slutten av januar. Arbeidene vil 
ventelig vare fram til påske. Det vil bli satt opp stelling rundt hele huset og bygge gjerde. 
Dette vil medføre redusert kapasitet på sykkelparkeringen, særlig for ansatte.  
I forbindelse med oppstart er det vektlagt at byggeaktiviteten er på en skole. Det er avtalt 
begrensninger med hensyn til varetransport fra/til byggeplassen og økt fokus på 
HMS/Vernerunde. 
Handicap-parkering 
Det skal etableres en handicap-parkering ved Jåtten skole. Det er området utenfor A-
bygget, ved skuret som avsettes til reservert parkering. 
Ordfører Askelandsgate sperres  
I forbindelse med etablering av handicap-parkering vil også Ordfører Askeland bli sperret 
for Bilet utenfor A-bygget og vestover. Bilsperren vil bli montert slik at handicap-parkeringen 
ikke blir berørt og slik at nyttetrafikk som renovasjon og vaktmester vil ha tilgang. 
Sykkelparkering utenfor A-bygget vil bli flyttet og noe redusert. 
Økt lærertetthet i matematikk 
Stavanger kommune blir med i et forskningsprosjekt om økt lærertetthet i matematikkfaget 
på 1. -4.trinn. Jåtten skole har meldt sin interesse, men det er uklart hvilke skoler som blir 
trukket ut til å delta. Foreløpig vet skolen relativt lite om hva prosjektet vil innebære, bortsett 
fra at lærertettheten i matematikk vil bli styrket med eksterne midler. 
Skarpe situasjoner 
På grunn av flere hendelser i det siste er sak om Skarpe situasjoner aktualisert. Skolen har 
klare rutiner og tiltakskort for slike hendelser i Internkontrollen. Innen kort tid vil det bli 
gjennomført en øvelse for personalet. Øvelsen vil legges til et tidspunkt der det er få, eller 
ingen, elever på skolen. 
Kurs for nye medlemmer. 
Nye medlemmer i Driftsstyret har fått tilsendt invitasjon til kurs. Rektor melder på: Espen 
Johnsen, Unn Morken og Lise Aurdal innen fristen 3. februar.  
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering 

Sak 05/16 Regnskap 2015 

Regnskap for 2015 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som 

foreligger er dermed foreløpige. 

På møtetidspunkt viser økonomirapporten et merforbruka i 2016 på kr. 836 524, tilsvarende 

101,84 % av tildelt budsjett på kr. 45 514 000. Overføringer av bundne midler er da foretatt. 

Dette innebærer at 2016 har gått med et mindreforbruk på ca. kr. 90 000. Se for øvrig 

innkalling.  
 
Vedtak 
Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. Regnskap 2016 tas opp som sak på 
neste møte. 

Sak 06/16 Økonomirapport, januar 2016 
Kort orientering. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 07/16 Budsjett 2016 
Budsjettet forelå fredag 29. januar. 
Rundskriv 29.01.16: BUDSJETT 2016 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE, ble 
delt ut i møte. 
Nøkkelstall: Oversikt over Jåtten skole, budsjett 2016, Jåtten SFO, budsjett 2016 og 
samlet budsjett for virksomheten 2016, delt ut i møte. 
Selv om tallene er høyere enn i 2015 reflekterer budsjettet en nedgang i rammene. 
Årsaken er som følger: 
1) Skolebudsjettet er redusert med 13 millioner kroner i 2016 og Jåtten skole må ta sin 
andel av dette. 
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2) Videreføring og sluttføring av omlegging av kategorisering. Jåtten skole «taper» ca. 
kr. 300 000 per år, ved full implementering.  
Økte lønnskostnader og økt elevtall/klassetall drar i motsatt retning. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 08/16 Nasjonale prøver 2015-2016 
Nasjonale prøver blir gjennomført på 5. trinn høsten 2015. Undersøkelsen ble avsluttet i 
midten av januar 2016. Utdrag av resultatene i PULS forelå i sakspapirene. Resultatene 
legges ut på hjemmesiden under Våre resultater. 
 
Vedtak 

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2015 tas til orientering 

Sak 09/16 Foreldreundersøkelsen, 2015, 3. og 6. trinn  
Foreldreundersøkelsen blir gjennomført blant foreldre på 3. og 6. trinn. Undersøkelsen ble 
avsluttet i midten av januar 2016. Svarprosenten var 48 %. 
Utdrag av resultatene i PULS forelå i sakspapirene. Resultatene legges ut på hjemmesiden 
under Våre resultater. 
Under denne saken ble det drøftet forhold knyttet til 3. og 6. trinn. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2015/2016 på 3. og 6. trinn tas til orientering 

Sak 10/16 Elevundersøkelsen 2015/2016 
Elevundersøkelsen blir gjennomført på 7. trinn. Undersøkelsen ble avsluttet i midten av 
januar 2016. Svarprosenten var 97% 
Utdrag av resultatene i PULS forelå i sakspapirene. Resultatene legges ut på hjemmesiden 
under Våre resultater. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2015/2016 på 3. og 6. trinn tas til orientering 

Sak 11/16 HMS-rapport 2015  

Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune. Frist for 

rapportering er 1. februar. Rapporten forelå i sakspapirene 
 
Vedtak 
Skolens HMS-rapport tas til orientering. 

Sak 12/16 Eventuelt 
Ingen saker forelå. 

 
 
Neste ordinære møte i Driftsstyret: mandag 04. april 2016    
 
 
 
 

    
Mette Kvannli Arne Kristian Espedal 
Leder rektor 
 


