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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 13/16 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Vedlegg: 

 

 

Foreløpig innkalling, kun saksliste, ble sendt ut fredag 4. mars.  Ordinær innkalling med sakspapirer ble 

sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside www.minskole.no/jaatten den 17.03.2016. 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene 

Mette Kvannli Cathrine Leiros   2015-2016 

Representant for 
foreldrene 

Espen Johnsen Cathrine Leiros   2016-2017 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Unn Morken Henriette 
Martinsen 

2016-2017 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Lise Myrdal Aurdal Lena N. Nordberg 2015-2016 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2015-2016 

Politisk oppnevnt 
representant 

Kristoffer Sivertsen (Frp) Bertha 
Veggeberg (Frp) 

2015-2019 

Elevrepresentant Camilla Tonning Geisler, 
7C 

 2015-2016 

Elevrepresentant Hedda Rekdal Larsen, 7a  2015-2016 

Rektor Arne Kristian Espedal Camilla Hanem-
Tanevik 

-------- 

 

 

 

Videre møteplan for skoleåret 2015/2016: 
 
mandag 06.06.2016 
  
Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. Møtetidspunkt kl. 14:00. 
Møtested: Møterom 1, Jåtten skole. 
 
  

http://www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 03/16 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 01.02.2016 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Vedlegg: 

 

Referat fra møtet 01.02.2016: 
 

 

Møte-referat 
 

  

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 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  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 
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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. 

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. 
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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.  
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. 
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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. 
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 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 15/16 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 

Rektor 
Reflekstelling, våren 2016 
Refleksvest konkurransen ble avsluttet før vinterferien. Klasse 4C og 7C vant konkurransen som arrangeres 
i samarbeid med FAU. FAU stiller opp med premier; kino-billetter til beste klasse på småtrinnet og 
mellomtrinnet. 
Skolen har fått god hjelp fra elever til gjennomførings og opptelling. Hedda og Camilla fra henholdsvis 7A og 
7C har hatt hovedansvar for gjennomføring.  
Trafikksikkerhet – befaring 
Etter flere bekymringsmeldinger med tanke på trafikksikkerhet knyttet til anleggsvirksomhet i området 
mellom Hinna skole og Jåtten skole og langs Boganesveien ble det mandag 29. februar gjennomført en 
befaring. Trafikkansvarlig i Stavanger kommune og entreprenørene deltok. 
Nytt tak på hovedbygget 
Hele taket på A-bygget er skiftet. Arbeidet ble utført i februar/mars og skal etter planen være ferdig før 
påske. I forbindelse med arbeidene er Ordfører Askelandsgate, fra uteskuret og mot Diagonalen,  stengt 
med byggegjerde. 
Det har vært flere lekkasjer i taket de siste årene. 
Etter planen blir Ordfører Askelandsgate permanent stengt med bom i direkte forlengelse av dette arbeidet, 
se for øvrig Sak 04/16. 
Høringsuttalelse – Plan 2606 – Bussvei 
Statens vegvesen har sendt ut varsel om oppstart av planarbeid og høring av planarbeid Plan 2606 – 
Detaljregulering Bussvei, Stasjonsveien – Gauselvågen.Plaen og sakspapirer ligger på Stavanger kommune 
sine hjemmesider, under høringer; https://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-
bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Varsel-om-oppstart1/Plan-2606---Bussveien/ 
Rektor har sendt høringsuttalelse. Høringsuttalelsen ligger vedlagt innkallingen, se side 
Skolekonsulent 
Det er søkt om dispensasjon fra ansettelsesstoppen og utlyst fast stilling som skolekonsulent ved Jåtten 
skole. Søknadsfristen var 27.03.2016. Dette er et tiltak rektor har valgt etter lang tid usikkerhet/slitasje med 
tanke på situasjonen i skolens ledelse totalt, utsiktene til stabilitet i stillingen som skolekonsulent, Styrket 
skoleledelse, utbyggingsplaner og elevtallsutvikling. Planen er at det på sikt vil være to skolekonsulenter. 
Arbeidsoppgaver vil bli omfordelt i hele skolens ledelse og det blir klare skiller mellom administrative 
arbeidsoppgaver og ledelse/pedagogisk ledelse. 
Rektor vil kunne orientere mer i møtet om tilsettingsprosess, innvilgelse av dispensasjon og utvikling i denne 
saken. Denne saken henger også nøye sammen med:  
Situasjonen i skolens ledelse 
Se Sak 04/16. Status per møtetidspunkt refereres i møte. 
Eldrers dag 
7. trinn arrangerte Eldres dag onsdag 8. mars. Dette er et arrangement som har gått i mange år og er svært 
godt mottatt blant de eldre i bydelen. Elever fra flere klasser deltar med underholdning. Elevene på 7. trinn 
varter opp og sitter til bords med de eldre. Ca 75 eldre deltok på arrangementet, se hjemmesiden. 
Tidligere inspektør ved Jåtten skole, Evelyn Johansen, var konferansier.  
Bydelsquiz 

https://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Varsel-om-oppstart1/Plan-2606---Bussveien/
https://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Reguleringsplan/Varsel-om-oppstart1/Plan-2606---Bussveien/
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Fjerde trinn deltok på Bydelsquiz på Gausel skole fredag 11. mars. John Peter Hernes var dommer. Lag fra 
alle barneskolene i bydelen konkurrerer i en kunnskapskonkurranse. Gausel skole vant turnering. Jåtten 
kom på 3. plass. 
 
Skolegudstjenester 
Skolen var invitert til skolegudstjeneste i Hinna kirke fredag 11. mars. 5. trinn hadde, i samarbeid med Hinna 
kirke, planlagt og gjennomførte to gudstjenester. For elever som ikke deltar på arrangementer i kirken var 
det alternativt opplegg på Jåtten skole.  
I praksis har Jåtten skole «omvendt» påmelding, slik departementet anbefalte før jul 2015. Foreldrene 
krysse av hvilket alternativ de ønsker på underskriftsskjemaet som deles ut til alle på 1. og 5. trinn. Foreldre 
kan endre underskriftsskjemaet når de måtte ønske. Skjemaet ligger på hjemmesiden.  
Fotball-cup 
Skolelagene for jenter og gutter er videre i Rogalands-turneringen for skolelag. I første runde slo jentelaget 
Gausel II med 0-12. Guttelaget slo Godeset skole med 2-6. i andre runde slå Jåtten, gutter, Lura med 8-2. 
(Jentelaget spiller andre runde mot Lura torsdag 17.03.2016) 
Hodelus-kampanje 
I samarbeid med helsesøster deltok Jåtten skole i den årlige hodelus-kampanjen i uke 10. Det er 
Folkehelseinstituttet som anbefaler slik kampanje hver høst, i forbindelse med skolestart, og hver vår, uke 
10.  Skolen anbefalte at alle foreldre sjekket for hodelus helgen 10-12 mars. 
Skolen deltar i kampanjer selv om det inneværende år har vært relativt få kjente tilfeller av hodelus på Jåtten 
skole. 
Forskningsprosjekt: Økt lærertetthet i matematikkfaget på 1.-4. trinn  
Jåtten skole er blitt en av til sammen 9 skoler som blir testskole i forskningsprosjektet. 9 andre skoler blir 
referanseskoler. 
Dette innebærer at Jåtten skoler blir med i prosjkektet og av vi får tildelt et årsvervek i fire år fremover. 
Kort om prosjektet:  

Forskergruppen som ledes av NIFU skal undersøke effekten av smågruppeundervisning i 

matematikk på 1.-4. trinn. 150 skoler i ni store kommuner fra forskjellige steder i landet 

skal være med i prosjektet. 

– Halvparten av skolene vil få ressurser til å ansette en ekstra lærer kvalifisert i 

matematikk, mens den andre gruppen skoler ikke får dette. Det er viktig at skolene er 

tilfeldig delt i to grupper, slik at den eneste forskjellen mellom de to gruppene av skoler er 

de ekstra lærerressursene, sier Vibeke Opheim. 

Prosjektet går over fem år, hvor de ekstra lærerressursene settes inn i fire av disse årene. 

  



 

 

9/28 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 16/16 

SAK Regnskap 2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnskap 2015 tas til orientering. Vedlegg: 

 

 

Det vises til Sak 05/16, Regnskap 2015. 

 

Det er bare kun mindre justeringer i forhold til de tall som fremkom i møtet 01.02.2016, se 

referat. 

 

Det endelige tallet viser et merforbruk i 2015 på kr. 839 051, tilsvarende 101,84 % av tildelt 

budsjett på kr. 45 514 000. 

 

Dette innebærer at 2015 isolert sett har gått med en mindreforbruk på ca. kr. 88 000,- Det er altså 

merforbruket fra 2014 som er hovedårsak til det store merforbruket. 

 

Merforbruket fra 2015 vil, når regnskapet for Stavanger kommune godkjennes i Formannskapet, 

flyttes over til 2016. 

 

Driftsstyret har vært holdt løpende orientert om den økonomiske utviklingen i 2015. Tallene var 

rimelig dystre sommeren 2015, men store kutt høsten 2015 resulterte i at sluttresultat ble 

tilfredsstillende. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 17/16 

SAK Økonomirapportering, januar – mars 2016 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Økonomirapport under er økonomirapport for perioden januar-februar, tatt ut 16.03.2016.  

 

Under forutsetning av at det foreligger reelle tall for mars vil rektor referere disse direkte i 

møtet. 

 

Økonomirapporten per 29.02.2016 viser et mindreforbruk de to første månedene på kr. 332 632,-  

tilsvarende 95,90 prosent av periodisert budsjett. 

 

Merforbruket fra 2015 er innarbeidet i økonomirapporten. Øremerka midler et tatt ut av 

rammen og rammen er redusert som følge av frafall av kategorisert elev, høsten 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 
Lønnsutgifter er den klart største utgiftsposten for Jåtten skole. Økonomirapporten for januar 
og februar viser at lønnsutgiftene langt på vei er tilpasset budsjettet.  
 
I skoledelen er Lønn og sosiale utgifter 100,55 % av periodisert budsjett. I SFO er samme 
post 99,72 prosent.  
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Refusjoner fra Folketrygden kommer i fratrekk. I nevnte periode gjelder slike fratrekk bare 
skoledelen. 

 

Det fremgår av denne økonomirapporten at den økonomiske utviklingen er gunstig. Årsaken er to-

delt: 

 

 Betydelige innsparingstiltak høsten 2015 

o Overtallighet 

o Nedskjæringer i undervisning/spesialundervisning/deling av klasser 

o Innkjøpsstopp 

o Streng økonomistyring 

 Svært stort fravær i skolens ledelse, januar – mars 2016. 

o Vakanse 

o Refusjon fra Folketrygden/sykemelde medarbeidere uten vikar. 

 
Det blir gjort nærmere greie for dette i Sak 18/16: Budsjett 2016. 
 
Alle virksomheter i Stavanger kommune rapporterer månedlig til Rådmannen på den 
økonomiske utviklingen. Jåtten skole rapporterte per 15. mars budsjettbalanse ved utgangen 
av inneværende kalenderår.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 18/16 

SAK Budsjett 2016 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Budsjett for 2016 vedtas med de føringer som 

fremkommer i saksframlegget. 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til RUNDSKRIV 29.01.16  

BUDSJETT 2016 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE 
Rundskrivet ble delt ut i sist møte. 

 
Rundskrivet gir en nærmere orientering om tildelte budsjettrammer.  
 
I tillegg ble nøkkeltall for Jåtten skole delt ut i sist møte. 
 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 46 474 000, fordelt på 
Skolebudsjett og SFO-budsjett slik tabellen under viser.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disse budsjett-tallene er ikke korrigert for merforbruk i 2015, se Sak 16/16 Regnskap 2015.. 

Merforbruket 2015 vil svekke skolens samlede budsjett med kr.  839 051,- 
 
Tilsvarende tall for 2015, per februar 2015, var 44 850 000,-.  

 

Dette viser en budsjettøkning på ca. 1,6 mill. Innberegnet elevtallsutvikling, pris- og 

lønnsvekst gir dette en negativ økning. 

 

Budsjettet vil bli korrigert for elevtallsvekst/elevtallsøkning høsten 2016.  

 

 

 

 

 

 

Jåtten skole, samlet budjett 2016

SUM TOTAL
1 000 kr

sum kr

Skolebudsjett 40 034

Sfo-budsjett 6 440

Ato/forsterket skole budsjett 0

Sum budsjett 46 474
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ORDINÆRE ELEVER

60 % 100 % omreg 100%

73 219 262,8

KATEGORISERTE ELEVER

antall kat.

60 % 100 % 60 % 100 % elever 60 % 100 % Totalt

0 1 0 3 4 73 223 296

LØNN

Ordinære Sterkt Utenbys Totalt Gj.snittslønn Kroner Kroner Kroner

elever funk.s.h. elever pr SFO inkl sos.kostn. Vår Høst Totalt

11,90 1,36 13,26 461 193 3 301 000 2 812 000 6 113 000

DRIFT

327 000

SUM - LØNN OG DRIFT

6 440 000

Art 16011 - Foreldrebetaling sfo, er utelatt fra oppsettet, da denne arten ikke inngår i +/- 3 % rapporten.

Ordinære barn

  Kategori 1   Kategori 2

Sum totalt

Antall barn totalt

Årsverk

Driftsbudsjett

ÅRSBUDSJETT, JÅTTEN SKOLE, 2015 

 

 
 

 

ÅRSBUDSJETT, JÅTTEN SKOLE, SFO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nynorsk-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elever

Elevtall 2015/2016 (våren 2016) 79 100 102 95 77 85 69 607 0

Elevtall 2016/2017 (høsten 2016) 102 72 101 98 96 75 81 625 0

SUM TOTAL
Kr snittlønn inkl 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

 vår høst  vår høst  vår  høst   kr vår kr høst sum kr   kr vår kr høst sum kr sum kr

Barnetrinn :

Ordinær undervisning 1 126,9 1 219,7 43,3 46,9 668 000 668 000 15 713 14 329 30 042 30 042

Kategoriserte elever 50,6 19,9 1,9 0,8 668 000 668 000 706 234 940 940

Seniorer 17,0 17,0 0,7 0,7 668 000 668 000 237 200 437 437

Utenbys elever 668 000 668 000 0 0

Minoritetsspråklige elever 53,0 53,0 2,0 2,0 668 000 668 000 739 623 1 362 1 362

Samiske elever 0

Driftsstyre 9 8 17 17

Driftsbudsjett 509 429 938 938

Kursmidler 21 17 38 38

Sum barnetrinn : 1 247,5 1 309,6 48,0 50,4 668 000 668 000 17 404,2 15 393,8 32 798,0 530 446 976 33 774

Ungdomstrinn :

Ordinær undervisning

Kategoriserte elever

Seniorer

Utenbys elever

Minoritetsspråklige elever

Samiske elever

Driftsstyre

Driftsbudsjett

Frukt og grønt

Kursmidler

Sum

Skolebyggrelaterte kostn, ekskl. strøm (strøm er unntatt i +/- 3% rapporten), tjeneste 22200 3 399 2 861 6 260 6 260

Sum barne- og ungd.trinn 1 247,5 1 309,6 48,0 50,4 17 404 15 394 32 798 3 929 3 307 7 236 40 034

Utviklingspermisjon, tjeneste 20203

Å      R      S      T      R      I      N      N
Sum

Annet :

Uketimer Årsverk

L Ø N N D R I F T

RETUR TIL FORSIDE

som gir egne 

nynorsk-grupper
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Det fremgår av budsjett-tallene over at vel 1,3 millioner av skolens totale budsjett er driftsmidler, 

fordelt med 976 000 på skole, 327 000 på SFO. 

 

Driftsmidler utgjør altså ca. 2,8 prosent av total budsjett-tildeling. 

 

Nytt i år er at IKT-midler er innbakt i den totale rammen. Øremerkede midler til IKT er derfor med i 

denne summen. I henhold til elevtall er det avsatt 218 000 til innkjøp av IKT-utstyr.  

 

I tillegg kommer skolebyggrelaterte kostnader med til sammen ca. 6,3 millioner. Dette utgjør ca. 

13,5 prosent av skolens totalet budsjettramme. 

 

Resten av budsjetter, ca 83,7 prosent, er lønnskostnader til all undervisning, drift av SFO, skolens 

ledelse og administrasjon.  

 

Skolerelaterte kostnader er hundre prosent bundne midler til leie av bygg og drift av 

skolebygningene. En stor andel av driftsmidler er også bundet opp i faste utgifter, så som telefon, 

kopiering, skolebøker og annet skolemateriell, førstehjelpsutstyr, lyspærer/lysrør, IKT, 

formingsmateriell i skole og SFO, matvarer til Mat & Helse, kursutgifter og velferdsmidler til 

skolens ansatte. 

 

Dette innebærer i høy grad at alle omstillingstiltak/innsparingstiltak må tas fra lønn. 

 

Økonomirapportering per mars 2016 viser et tilfredsstillende resultat, se Sak 17/16 Målet om å 

være i budsjettbalanse før sommeren vil sannsynligvis nås. Årsakene til dette er todelt: 

 

 Betydelige innsparingstiltak høsten 2015 

o Overtallighet 

o Nedskjæringer i undervisning/spesialundervisning/deling av klasser 

o Innkjøpsstopp 

o Streng økonomistyring 

 Svært stort fravær i skolens ledelse, januar – mars 2016. 

o Vakanse 

o Refusjon fra Folketrygden/sykemelde medarbeidere uten vikar. 

 

Effekten av første årsak var planlagt og ventet. Effekten av årsak nummer to er mer uventet, 

uønsket og mindre forutsigbar. Effekten av årsak to vil svekkes fra 1. april. Tilsetting i ledig 

avdelingslederstilling, utlysing av stilling som skolekonsulent og redusert sykefravær bidrar til 

dette. 

 

Utfordringene inneværende kalenderår er knyttet til: 

 Økt elevtall/klassetall høsten 2016 

 Tilpassing av aktivitetsnivået (lønnsutgifter) til budsjettnivå. 

 

Høsten 2016 begynner noe over 100 barn på 1. trinn/fire klasser. Samtidig går ca. 70 elever/tre 

klasser videre til ungdomstrinnet.  

 

Dersom styrkningen av nåværende 6. trinn (6. trinn har et elevtall som tilsier 3 klasser, men 

skolen har valgt å dele trinnet i fire klasser) videreføres ut 7. trinn, innebærer det en økning i antall 

klasser. Økningen kommer på 1. trinn, noe som innebærer økt lærer-ressurs. 
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Administrasjonen jobber videre med behovsavklaring og personalregneark for å tilpasse 

aktivitetsnivået til tildelt budsjett. Målet er entydig og klart at aktivitetsnivået høsten 2016 skal være 

likt med budsjett-tildeling. Dette kan innebære at det, i likhet med inneværende skoleår, blir et 

misforhold mellom behov og aktivitet, eller færre lærertimer/assistent-timer enn behovet. 

 

En mulig løsning for å redusere dette misforholdet er å slå nåværende 6. trinn sammen til tre 

klasser. Samlet klasseantall ved skolen vil da bli uforandret neste skoleår. 

 

Per dags dato står delingen av nåværende 6. trinn står fast ut inneværende skoleår. Videre 

ønsker rektor at denne ordningen fortsetter neste skoleår, ut 7. trinn. 

 

Rektor vil imidlertid ta forbehold om at sammenslåing av 6. trinn må vurderes på nytt, da med 

tanke på neste skoleår. Nærmere avklaring av den økonomiske utviklingen og videre avklaring av 

samlet behov vil ligge til grunn. En eventuell sammenslåing vil bli tatt opp i Driftsstyret. 

 

I arbeidet med personalregnearket inkluderes ny stilling som skolekonsulent. Som en del av 

«Styrket skoleledelse» og som en følge av den aktuelle situasjonen i skolens ledelse, samt 

utsiktene fremover (vakanse, utbygging, elevtallsøkning) har rektor valgt å opprette ny stilling som 

skolekonsulent. Dette innebærer at Jåtten skole får to skolekonsulenter, men det er grunn til å tro 

at det vil ta noe tid før begge stillingene er besatt, se også Sak 15/16. 

 

Det er et mulig utfall av den økonomiske utviklingen våren 2016 fører til et mindreforbruk etter 

første halvår. Årsak nummer to, se ovenfor, er hoved-forklaringen på dette. 

 

Dersom denne situasjonen oppstår ønsker rektor å avsette midler til innkjøp av 

lærebøker/læremidler, samt avsette midler til andre strengt tatt nødvendige investeringer. Over en 

relativt lang periode har det i prinsippet vært innkjøpsstopp ved Jåtten skole. Det har kun vært 

avsatt midler til daglig drift. Dette har ført til et stort behov, kanskje særlig på læreboksiden. 

 

Før innkjøp av nye lærebokverk blir igangsett skal det være en prosess i personalet med tanke på 

hvilke verk skolen skal satse på. Det er også, ved innkjøp av læreverk, å foreta innkjøp på en slik 

måte at fremtidige budsjett ikke «knebles». 

 

Utover dette er det ikke utarbeidet detaljert tallbudsjett for 2016. Rektor tar imidlertid sikte på at de 

tildelte budsjettrammer skal holdes og styrer mot budsjettbalanse. 

 

Rektor vil kunne supplere opplysningene i møtet. 

 

Driftsstyret blir orientert om den økonomiske situasjonen i hvert møte. 

 

Alle virksomheter i Stavanger kommune rapporterer månedlig til Rådmannen på den 
økonomiske utviklingen. Jåtten skole rapporterte per 15. mars budsjettbalanse ved utgangen 
av inneværende kalenderår. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 19/16 

SAK Foreldreundersøkelsen, SFO 2016  

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO 2016 

tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 
Foreldreundersøkelsen, SFO ble gjennomført i februar og første del av mars 2016. Det er 
foreldre med elever på 2. trinn som blir bedt om å delta i undersøkelsen. 
 
SFO arrangerte i februar og første del av mars Foreldrekaffe på alle basene. Foreldre med 
elever på 2. trinn fikk brukernavn og passord utdelt på foreldrekaffen og de ble gitt tilgang til 
skolens datamaskiner. På grunn av dette er svarprosenten svært god. 
 
I den grad det er mulig vil SFO-leder legge fram resultater fra undersøkelsen i møtet.r 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 20/16 

SAK Jåtten skole, nytt skolebygg 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra prosjektoppstart tas til orientering. 

Driftsstyret ønsker å bli holdt løpende orientert om 

utviklingen. 

Vedlegg: 

 

 
Første møte med prosjektledelsen for utbygging av Jåtten skole ble gjennomført onsdag 1. 
mars. Det er innkalt til nytt møte 31. mars.   
 

Kristin Jensen Alle, Stavanger Eiendom, er oppnevnt som prosjektleder. 
 
I Handlings- og økonomiplanen, Stavanger kommune, (HØP) er det ført opp totalt 196 
millioner kroner til prosjektet som omfatter 14 nye klasserom, bydelskulturskole, utvidelse av 
skolegården og rekkefølgekrav. 
 
Det forutsettes prosjekteringsoppstart i 2016 og ferdigstillelse august 2019. 
 
Referat fra møtet 01.03.16 vedlegges, se under. 
 
Rektor kan orientere mer i møtet 
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Stavanger Eiendom  

Prosjektseksjonen 

 

Møtereferat 

Dato: 

Saksnummer: 

11.03.2016 

16/05752-5 

Prosjekt: 3844011 - Jåtten skole inkl. bydelsmusikkskole 

Møtested: Jåtten skole, rektors kontor 

Møtedato/-tid: Onsdag 02.03.16, kl. 13:00 

Møteleder: Kristin Jensen Alle Referent: Kristin Jensen Alle 

Deltakere: Rune M Knutsen/Skole, Arne K Espedal/Jåtten skole, Camilla Tanem-Hanevik/Jåtten skole, 

Helge Svendsen/Forvaltningseksjonen, Inger Lise Faltinsen/Prosjektseksjonen  

Forfall: - 

Kopi til: Solveig Kristine Yndesdal/Prosjektseksjonen 

Fra: Kristin Jensen Alle/Prosjektseksjonen 

  

Referat fra møte med skoleadministrasjon 02.03.16 – funksjonsplasseringer 

  

 

Sak nr. Beskrivelse Aksjon 

1 Møtets hensikt er:  
1) Å starte samarbeidet med skolen og skolesjefens representant i forbindelse med forestående 

utvidelse av Jåtten Skole. Ref HØP (se pkt 2). 
2) Å informere om rammer og strategi for planlegging og gjennomføring av prosjektet. 
3) Å vurdere funksjonsplasseringer i skolens eksisterende og nye arealer. 

 

 

Info 

2 Handlings- og økonomiplan (HØP) 2016-2019, Investeringstabell pkt 24 

Jåtten skole, nybygg inkl. bydelsmusikkskole: 

«Det skal oppføres et nybygg med 14 klasserom i tilknytning til Jåtten skole. Prosjektkostnad utgjør 

kr 196 mill. og inkluderer bydelsmusikkskole. Rådmannen viderefører prosjektets bevilgning i 

perioden, med sikte på ferdigstillelse i 2019.» 

 

Oversikt over prosjektet Jåtten skole – nybygg ihht HØP 2014, 2015 og 2016: 
Investeringstabell 2014 - 2017 Total prosjektkostnad 2016 2017 2018 2019 

Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)  182 000  3 000  30 000    

      

Investeringstabell 2015 - 2018 Total prosjektkostnad 2016 2017 2018 2019 

Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) 196 000 3 000 30 000 70 000  

(Kommentar: musikkskolen er tatt inn, 14 millioner) 
 

Investeringstabell 2016 - 2019 Total prosjektkostnad 2016 2017 2018 2019 

Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. 
bydelsmusikkskole (ferdig i 2019) 

196 000 3 000 30 000 70 000 93 000 

 

På grunn av markedssituasjonen har politikerne i forbindelse med HØP synliggjort en forventning 

om opp til 10% besparelse på bevilget beløp i gjennomføringen av prosjektet.  

Ref. saksfremlegg for HØP 2016-2019 datert 20.10.2015 (Ref.BMHE-15/9283-7, Journalnr. 96092/15): 

 

Info 
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Utdrag fra avsnitt om Investeringskorreksjon: 

«Stavangerregionen opplever en nedgang i etterspørsel som vi allerede nå ser har betydning for 

faktiske anbud kontra estimerte byggekostnader. Vi har derfor justert med et forsiktig estimat på opp 

til 10% besparelser på enkelte konkrete, fremtidige prosjekter. Med mindre det er nevnt  spesifikt i 

tekst gjelder dette skolene Jåtten kr 19,6 millioner, …...» 

 

3 Grunnleggende informasjon for prosjektet 

Området er regulert ihht plan 2531 med bestemmelser. I reguleringsbestemmelsene fremkommer 

det mange rekkefølgekrav knyttet opp mot nytt bygg for skolen.  

 

Rekkefølgekravene er ikke hensyntatt i beløpet som ligger til grunn i HØP. Årsaken til dette er at 

reguleringsplan med bestemmelser ble vedtatt etter at kostnadsvurdering for nytt skolebygg ble 

fremlagt for behandling i HØP. (Reguleringsplan vedtatt 31.08.2015, se pkt 2 for oppsett HØP 2014, 

2015 og 2016). 

 

Ihht bestillingen i HØP er det ikke lagt til grunn at skolens eksisterende bygningsmasse inngår som 

en del av prosjektet. 

Det er å forvente at alle bidragsytere inn i prosjektet har til hensikt å oppnå en så god totalløsning for 

Jåtten skole som mulig innenfor de felles rammene vi har. Derfor diskuteres i dette møtet mulige 

løsninger for bruken av eksisterende og nye arealer sett under ett. (Se pkt 8 og 9.) 

 

 

Info 

4 Gjennomføringsmodell 

For prosjektet er det valgt totalentreprise med løsningsforslag som gjennomføringsmodell. 

Dette betyr at det ikke vil bli utarbeidet et konkret løsningsforslag før entrepriseanskaffelsen, men at 

hver tilbyder vil fremme sine individuelle løsningsforslag basert på funksjonsbeskrivelsen / 

byggeprogrammet som utarbeides for prosjektet. 

 

Ytelser i forbindelse med rekkefølgekrav vil delvis bli håndtert utenom totalentreprisen. 

 

 

Info 

5 Forventet fremdrift 

Rekkefølgekravene legger føringer for fremdriften i prosjektet. 

Det pågår avklaringer knyttet til omfang, innhold, kostnader og tidspunkt for planlegging og utførelse 

av rekkefølgekrav. Informasjon om dette vil følge på senere tidspunkt. 

 

Ihht HØP skal nybygget ferdigstilles 2019, og dette leses som «til skolestart 2019», dvs august. 

 

Til info; Ett av rekkefølgekravene er at nybygget skal erstatte modulbygget, og at modulbygget skal 

fjernes senest ett år etter at brukstillatelse foreligger for nybygget. 

 

 

Info 

6 Grunnlag for videre politisk behandling 

Følgende arbeider pågår nå: 
- Avklaringer knyttet til omfang, innhold, kostnader og tidspunkt for planlegging og utførelse av 

rekkefølgekrav 
- Avklaringer knyttet til skolens ønsker for disponering av eksisterende og nye arealer 
- Avklaringer knyttet til kulturskolen ønsker og behov 
- Utarbeidelse av underlagsdokumentasjon (saksfremlegg med byggeprogram) basert på 

avklarte forhold som grunnlag for behandling i KMU i mai og juni 2016. (Underlag for 
behandling i KMU avhenger selvsagt av gode og raske avklaringsprosesser.) 

 

Info 
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7 Disponering av dagens arealer Jåtten skole 

Jåtten er i dag en 4-parallellers skole med 28 klasserom fordelt på bygninger som følger: 

 

Bygg A: Administrasjon 

Bygg B: 2 klasserom (1. og 2. klasse) 

Bygg C: 11 klasserom (5., 6. og 7. klasse) 

Bygg D: Spesielle læringsareal 

Bygg F: 8 klasserom (1. og 2. klasse) 

Bygg G: Gymsal 

Bygg P: 7 klasserom (3. og 4. klasse) 

 

Kapasitetsøkningen for skolen vil med nybygget gi rom for en 5-parallelers skole (35 klasserom). 

 

Skolen har i dag 600 elever. Elevprognoser tilsier 731 elever pr 2022 (Ref. saksfremlegg for HØP 2016-

2019 datert 20.10.2015, Ref.BMHE-15/9283-7, Journalnr. 96092/15) 

 

 

Info 

 

8 Funksjonsplasseringer alt. A 

Funksjonsplasseringer alt. A ble diskutert i møtet – oppsummert som følger: 

(kjellerareler i A, B og C nyttes som lager, tekniske rom på loft i A, B, C, D og F er ikke medtatt i oppsettet) 

 
BYGG ETG BESKRIVELSE FUNKJSONER Ant.kl.rom 

Bygg A 1.etg Generelle areal for personal og administrasjon, møterom etc  
  2.etg Generelle areal for personal og administrasjon, møterom etc  

Bygg B 1.etg 2 klasserom for 1. og 2.klasse (dårlig garderobekapasitet) 
Arbeidsrom for lærere 1.og 2. klasse (20 personer) 

2 

Bygg C 1.etg 5 klasserom for 3.og 4. klasse 5 
  2.etg 5 klasserom for 3.og 4. klasse 5 
    Garderobekapasitet og grupperom for 3. og 4. klasse er ikke tilstrekkelig i denne 

løsningen 
 

Bygg D 1.etg Spesielle læringsareal  

  2.etg Spesielle læringsareal  
  3.etg Arbeidsrom for lærere 3.og 4. klasse (20 personer)  

Bygg F 1.etg 8 klasserom for 1. og 2. klasse 
Areal for fleksibel bruk (ev. base sfo) 

8 

Bygg G 1.etg Gymsal  

Nybygg 1.etg Samlingsareal allrom 
Bydelsmusikkskole (ensemblerom) 
Gymsal 

 

Nybygg etg x Bydelsmusikkskole 
5 klasserom 5. klasse 
5 klasserom 6. klasse 
5 klasserom 7. klasse 
Arbeidsrom for lærere 5., 6. og 7. klasse 
Spesielle læringsareal 

15 

Alle bygg   Sum klasserom 35 
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8 

(1.etg) 

 

 
 

8 

(2.etg) 

 

 
 

8 

(3.etg) 
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9 Funksjonsplasseringer alt. B 

Funksjonsplasseringer alt. B ble diskutert i møtet – oppsummert som følger: 

(kjellerareler i A, B og C nyttes som lager, tekniske rom på loft i A, B, C, D og F er ikke medtatt i oppsettet) 

 

BYGG ETG BESKRIVELSE FUNKJSONER Ant.kl.rom 

Bygg A 1.etg Generelle areal for personal og administrasjon, møterom etc  
  2.etg Generelle areal for personal og administrasjon, møterom etc  

Bygg B 1.etg 2 klasserom for 1. og 2.klasse (dårlig garderobekapasitet) 
Arbeidsrom for lærere 1.og 2. klasse (20 personer) 

2 

Bygg C 1.etg 3 klasserom for 3. 3 
  2.etg 2 klasserom for 3. 2 
    Garderobekapasitet og grupperom for 3.klasse 

Arbeidsrom for lærere 3.klasse (10 personer) 
 

Bygg D 1.etg Spesielle læringsareal  

  2.etg Spesielle læringsareal  
  3.etg Spesielle læringsareal  

Bygg F 1.etg 8 klasserom for 1. og 2. klasse 
Areal for fleksibel bruk (ev. base sfo) 

8 

Bygg G 1.etg Gymsal  

Nybygg 1.etg Samlingsareal allrom 
Bydelsmusikkskole (ensemblerom) 
Gymsal 

 

Nybygg etg x Bydelsmusikkskole 
5 klasserom 4. klasse 
5 klasserom 5. klasse 
5 klasserom 6. klasse 
5 klasserom 7. klasse 
Arbeidsrom for lærere 5., 6. og 7. klasse 
Spesielle læringsareal 

20 

Alle bygg   Sum klasserom 35 

  

 

9  
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(1.etg) 

 
 

9 

(2.etg) 

 

 
9 

(3.etg) 
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10 Arealvurderinger iht funksjonsplassering alt. A og B  

Stavanger eiendom (SE) vil utarbeide arealvurderinger for 5-parallellers skole som skissert i alt A og 

B (pkt 8 og 9) som grunnlag vurderinger av behov for ny bygningskropp sett sammen med 

omdisponering av eksisterende arealer. 

 

Når prosessen med funksjonsplasseringer og arealvurderinger er bearbeidet vil overslagskalkyle bli 

utarbeidet på bakgrunn av valgte alternativer. 

Bydelskulturskolen v/Bræin vil bli involvert når skolen har tatt stilling til og valgt ønsket alternativ for 

funksjonsplasseringer. 

 

Det må trekkes klare linjer for hva som inngår ihht bevilgningen i HØP og hva som skal håndteres 

via vedlikeholdsbudsjett. 

 

 

SE / 

Prosjekt 

Uke 11 

 

SE / 

Prosjekt 

 

 

 

Info 

11 Ønsker for nybygget 

Følgende ønsker ble nevnt for nybygget: 

 
- Allrom / auditorium med mulighet til å samle alle skolens elever 
- Mat og helse bør ligge i tilknytning til allrommet. 
- Bibliotek bør ligge i tilknytning til allrommet. 
- Bydelsmusikkskolen bør ligge i tilknytning til allrommet. 
- Gymsal er et viktig areal. Det er ikke et spesifikt ønske om at ny gymsal ligger i forbindelse med 

eksisterende gymsal. 

 

 

Info 

  



 

 

25/28 

12 Tilstand eksisterende bygningsmasse  

Det ble i møtet kommentert følgende ang eksisterende bygningsmasse: 

 
- Bygg B er i dårlig teknisk forfatning; fukt/lukt samt sig i takkonstruksjon. Tilstandsvurdering 

utarbeides av Stavanger eiendom 
- Det utarbeides også tilstandsvurdering for bygg G – gymsal. 

 

 

 

 

SE / 

Forvaltning 

Uke 11 

 

Neste møte: Avtales nærmere 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 22/16 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Ingen saker meldt. 
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VEDLEGG 

 

 

 
 

Statens vegvesen 

Askedalen 4 

6863 Leikanger 

 
firmapost-vest@vegvesen.no 

 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskole.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

16/21432-1 ake  177/16 17.03.2016 

 

 

Plan 2606 – Detaljregulering Bussvei, Stasjonsveien – Gauselvågen - 

HØRING 
 

Det vises til Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planarbeid Plan 2006 – 

Detaljregulering Bussvei, Stasjonsveien – Gauselvågen, av 11.02.2016. 

 

Jåtten skole er per dags dato den største grunnskolen i Stavanger med sine 600 elever. 

Framskrivinger av elevtall tilsier stor vekst og skolen planlegges utbygd til fram mot 2019 for å 

kunne møte forventet elevtallsvekst. 

 

Jåtten skole er en 1-7 skole, noe som innebærer at elevene begynner på skolen det året de fyller 

6. år. Noen elever er altså 5 år når de begynner på skolen. 

 

Trafikksikkerhet og skolevei har over lang tid vært et høyt prioritert område for Jåtten skole. 

 

Den planlagt bussveien vil ha nærhet til Jåtten skole. I tillegg vil bussveien skjære gjennom bydel 

på en slik måte at mange elever må krysse bussveien for å komme til/fra skolen.  

 

Også i dag er det store trafikkårer som går gjennom bydelen; trafikkårer elever må krysse for å 

komme til/fra skolen. 

 

Jåtten skole fremmer i denne sammenheng kun prinsipielt synspunkt om trafikksikkerhet og 

ivaretakelse av sikker skolevei. Dert fremmes ingen konkrete forslag eller detaljer. 
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Planlegging av den aktuelle bussveien må ta hensyn til at bussveien deler skolekretsen og at 

mange elever, enten de går eller sykler til skolen, må krysse denne daglig. 

 

Jåtten skole vil også være bruker av bussveien. I tillegg til at ansatte vil kunne bruke kollektiv 

fremkomstmiddel til/fra skolen, bruker skolen og elevene buss til/fra arrangementer andre 

steder. Som oftest innebærer dette at hele klasser, eller flere klasser samtidig, tar benytter buss 

som fremkomstmidler. Dette stiller krav til utforming av holdeplasser. Jåtten skole ber med dette 

om at holdeplasser blir lokalisert nærmest mulig skolen, utformet til å kunne ta imot større 

grupper og at disse har trafikksikker adkomst fra Jåtten skole. 

 

Høringsuttalelsen er av tidsmessige årsaker ikke lagt fram for skolens rådsorganer før 

høringsfristen, men legges fram for skolens Driftsstyre til orientering. 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Dette brev er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 


