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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  078/14 23.01.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 3.februar 2014 kl. 14:00. MERK TIDEN.   

Deltakere:  
Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Marit K. Brurok, representant, lærerrepresentant,  
Thea Eide, 7B,  elevrepresentant  
Kristian Lillebakken, 7A, 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 01/14 Konstituering, innkalling og saksliste 2 

Sak 02/14 Delegering 3 

Sak 03/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 02.12. 2013, 

4 

Sak 04/14 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 05/14 Regnskap 2013 10 

Sak 06/14 Økonomirapport, januar 2014 11 

Sak 07/14 Budsjett 2014 11 

Sak 08/14 Foreldreundersøkelsen, SFO 2013 12 

Sak 09/14 Foreldreundersøkelsen, 2013, 3. og 6. trinn  15 

Sak 10/14 Ordensregler, revidering 17 

Sak 11/14 Skolemiljøutvalget 18 

Sak 12/14 Elevundersøkelsen  19 

Sak 13/14 HMS-rapport 2013 26 

Sak 14/14 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, 2014-2017 28 

  
Vedlegg:Foreldreundersøkelsen 2013, 3. og 6. trinn, resultater (Sak 09/14) 

sendes som egen PDF-fil, 

 

 
 
      Arne Kristian Espedal/s/ 
           Rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 01/14 

SAK Konstituering, innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den 

representasjon som fremkommer av vedlagte liste. 

2. xxxx velges som leder for 2014, med xxxi som 

nestleder. 

3. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Vedlegg: 

 

 

Det vises til Reglement for driftsstyret ved skolene i Stavanger § 1-6: 

 
Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende møte i 
driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som skal være 
en av foreldrerepresentantene, og nestleder. 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

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 Grete Auflem 2013-2014 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2013-2014 

Politisk oppnevnt 
representant 

Kristin B. Veire  2012-2016 

Elevrepresentant Kristian Lillebakken, 7A Kamilla Hinna, 7A 2013-2014 

Elevrepresentant Thea Eide, 7B Frøydis Leidland 
Olufsen, 7c 

2013-2014 

Rektor Arne Kristian Espedal Sissel N. Bjerga -------- 

 

Wenche Voll-Tungland er midlertidig valgt av FAU i møtet 03.01.14 

 

Videre møteplan Møteplan skoleåret 2013-2014: 

 
Mandag 07.04.2014 
Mandag 02.06.2014 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 02/14 

SAK Delegering 

FORSLAG TIL 

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 

Vedlegg: 

 

 

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

undervising og barnehage 29.10.2001, revidert av Kommunalstyret for oppvekst 26.09.2005. 

 

 

§ 3-2  Delegering 

Myndighet som delegeres til skolene, delegeres til styrene, som i hovedsak avgjør i hvilken 

utstrekning myndighet skal videredelegeres til rektor. Styret pålegges å videredelegere myndighet i 

konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak. 

Når det gjelder økonomifullmakter, pålegges styret, innenfor den til enhver tid gjeldene 

budsjettfullmakt, å videredelegere myndighet som sikrer den daglige driften av skolen. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 03/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 02.12.2012 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 02.12.2012 ble sendt ut per mail den 03.12.2012. Samtidig ble referatet lagt 

ut på skolens hjemmeside, under menyen Driftsstyret.  

 
 

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  951/13 23.01.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 02. desember 2013 kl. 17:30.   

Deltakere: Steinar Salvesen, foreldrerepresentant,  leder 
Mette Kvannli, foreldrerepresentant, leder FAU  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Berit Dagsland, representant, lærerrepresentant 
Marit K. Brurok, representant, lærerrepresentant 
Frøydis Leidland Olufsen, 7C, elevrepresentant  
Thea Eide, 7B, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 
 
 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall:  

 

Sak nr.:  

Sak 61/13 Innkalling og saksliste 
Foreløpig innkalling ble sendt ut onsdag 20. november. Samtidig med utsendelsen ble 
innkalling, saksliste og sakspapirer lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 62/13 Referat 

mailto:jatten.skole@stavanger.kommune.no
http://www.linksidene.no/jaatten


 

 

5/29 

Referat fra møtet 14.10.2013 ble sendt ut per mail den 15.10.2013. Samtidig ble 
referatet lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av 
innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 14.10.2013 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 63/13 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

Elevråd 
Sosiale aktiviteter 
Elevrådet planlegger «Rekord-dag» i ulike aktiviteter i det store friminuttet. Rekord-dagene 
arrangeres ca. en gang per måned. 
Kanonball-turneringen starter i januar/februar. 
Kunst-konkurranse. Tema og tid bestemmes senere. 
Elevrådet har møte ca. en gang per måned. Styret møtes langt oftere. 
Representantene fra elevrådet varsler også om løse spiker og planker i fotballbingene.  

Personalet 
Hyper nett 
Stavanger kommune tar i bruk digitale løsninger for søknad og oppsigelser i SFO.  
Kids monitor 
Jåtten SFO vil ta i bruk  nytt inn- og utregistering av elever. Foreldrene får tilgang til en 
gratis foreldre-app som omfatter meldingssystem. SFO tar sikte på å komme i gang rett 
over nyttår, men vil ha en prøveperiode før ful lutrulling. 

 

Rektor 
Valg av nye representanter til driftsstyret – konstituering i 03.02.2014 
Det vises til oversikt over driftsstyret sammensetning, Se Sak 61/13. Det fremkommer at 
følgende representanter står på valg: 
 
Representant for foreldrene Steinar Salvesen Anne Lise Tonning 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Dagsland Torunn Solvang 

 
FAU velger en representant med personlig vare for perioden 2014-2015. Valget skal være 
foretatt før årsskiftet. 
Pedagogisk personale har valgt Torunn Solvang som representant med Ragnhild Svege 
som vara for perioden 2014-2015. 
Rektor takket Steinar Salvesen og Berit Dagsland for innsatsen i driftsstyret. 
Driftsstyret konstituerer seg med valg av leder og nestleder i første møte i 2014, mandag 
03.02.2014. 
ZERO-plan. Forebyggende plan mot mobbing. 
I henhold til Sak 60/13 er forslaget til Forebyggende plan mot mobbing justert og planen er 
nå endelig og gjort gjeldene for perioden 2013-2016. Eget avsnitt om rapportering er 
innarbeidet i henhold til driftsstyrets vedtak. Planen er gjort gjeldende fra 30.10.2013 og lagt 
ut på skolens hjemmeside, under planer HER. 
Trafikksikkerhetsprisen 2013 
Jåtten skole og Jåtten skole FAU har nominert ser selv til Trafikksikkerhetsprisen 2013. 
Trafikksikkerhetsprisen deles ut av Rogaland fylkeskommune, FTU.  
Anleggsarbeid i skolegården 
Virgo har fått kontrakt på opparbeidelse av trapp og utbedring av mur mellom Lille 
skolegård og P- bygget. Anleggsarbeidet startet 20. november og vil etter planen vare i ca. 
tre uker. En del av skolegården og adkomst til P-bygget fra vest er stengt i 
anleggsperioden. Informasjon på skolens hjemmesider. 
Reflekstelling 
I perioden fra 11.11.13 til 10.12.13 pågår Reflekskonkurransen. Det er bruk av refleks-vest 
til skolen som telles. Konkurransen startet mandag 11. november med Kick-off i 
skolegården der alle elevene deltok. Politiet var til stede under åpningen. FAU stiller med 
premie til beste klasser på småtrinnet og mellomtrinnet; kinobilletter. Konkurransen så langt 
gitt svært gode resultater. Torsdag 14. november hadde 97 prosent av elevene refleksvest 

http://www2.minskole.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/ntr/AEB60A9CC4E0D992C1257C140024E3DF/$FILE/Zero-plan.%20Forebyggende%20plan%20mot%20mobbing.%20Endelig%20per%2030.10.2013.pdf
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og i 15 klasser hadde samtlige elever refleksvest. Elever fra 7A hjelper til med opptelling og 
registrering.  Fortløpende oppfølging med resultatoversikt på skolens hjemmesider. 
Sjakk i skolegården 
Vi har fått malt opp sjakkbrett i skolegården og kjøpt inn store utebrikker til sjakk-spill. 
Tiltaket er meget godt mottatt av elevene. Se sak på hjemmesiden HER. 
Teknolab 
Skolens ledelse har hatt et møte med Eirik Jåtten. Formålet med møte er oppstart med 
Teknolab på 5. trinn. Skolen regner med at 5. på femte trinn vil komme i gang med 
Teknolab våren 2014 etter forslag og anbefaling fra Eirik Jåtten, som også stiller seg til 
disposisjon for videre samarbeid. 
Møte med John Petter Hernes 
Etter initiativ fra Driftsstyret og driftsstyrets leder møter leder av Kommunalutvalg for 
Oppvekst på Jåtten skole fredag 22. november. Kort orientering om møtet. 
Brukerundersøkelser 
Følgende brukerundersøkelser er/blir gjennomført i oktober-desember: 
Foreldreundersøkelsen SFO, elever på 2. trinn. Undersøkelsen ble sendt  til foreldrene i 
begynnelsen av uke 42. Innleveringsfristen var 1. november. Av 89 utsendte konvolutter 
kom 79 i retur og blir videresendt til Sentio. Dette tilsvarer 89 prosent. Resultatene er ikke 
kommet 
Elevundersøkelsen på 7. trinn. Gjennomføres før 1. desember. Resultatene er ikke 
kommet. 
Foreldreundersøkelsen skole, 3. og 6. trinn. Undersøkelsen ble sendt ut  i begynnelsen av 
uke 47 med innleveringsfrist fredag 30. november. Det ble sendt ut til sammen 148 
konvolutter. Svarene vil bli videresendt til Sentio. Resultatene er ikke kommet. 
Kartleggingsprøver 
I tillegg til Nasjonale prøver, se Sak 66/13, er det denne høsten gjennomført 
kartleggingsprøver på 4. og 6. trinn; Carlsteen.  
Resultatene registreres i Vokal. Ledelsen, lærerne og skolens Spes.ped. team gjennomgår 
resultatene og vurderer eventuelle tiltak. 
Digital mobbing 
Uteseksjonen i Stavanger besøker i denne uka 6. og 7. trinn med et opplegg om digital 
mobbing. Opplegget er utarbeidet for ungdomstrinnet, men vil bli tilpasset aldersgruppen. 
Besøket er et resultat av samarbeidet i Utvida Ressursteam, Hinna bydel. 
Dødsfall 
To elever ved Jåtten skole har i slutten av november mistet en av foreldrene, en mor og en 
far. Begge dødsfallene skyldes kreft. Kreftsykepleiere fra SUS har vært i klassene og 
orientert og undervist om kreft, kreftbehandling, død og sorg. SUS har et vel gjennomprøvd 
opplegg som kan brukes av skoler; alderstilpasset og realistisk. Bearbeiding av den aktuelle 
situasjonen har ellers vært ulik i de to klassene med utgangspunkt i den faktiske 
situasjonen. Skolen har samarbeidet med pårørende, skrevet brev til foreldre i klassen og 
deltatt i begravelse. 
Skolemiljøutvalget   
Skolemiljøutvalget (SMU) har møte 05.12.13. Saksliste er sendt ut. Referat fra møtet vil bli 
lagt fram for driftsstyret i neste møte. 
Tenning av julegran i Jåtteåvågen 
Hele Jåtten skole deltok i tenning av juletreet i Hinna park mandag 2. desember. Hinna 
park tar sikte på at dette blir et årvisst program og inviterer skolen med på arrangementet. 
Mobbemanifest 
Som en oppfølging av Sak 60/13 gjøres i disse dager arbeidet med årets mobbemanifest 
ferdig. Manifestet er et lerret med påskrift «Her er mobbefritt!». Alle elever og voksne, 
inkludert driftsstyret er invitert til å signere manifestet. Manifestet vil bli hengt opp i 
vestibylen. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 64/13 Økonomirapport,  november 2013  
Økonomirapporten per 30. november viser et akkumulert merforbruk på 
kr. 317 455,-  ,tilsvarende 101 % av periodisert budsjett. Per 31. oktober var tilsvarende tall 
kr. 671 944,- og 102 %.  I sist driftsstyremøte ble tallene for 30. september lagt fram. 
Merforbruket var da på 879 856, tilsvarende 103 % av periodisert budsjett. 
Det fremgår av disse tallene at den økonomiske utviklingen viser et stadig bedre resultat; 
merforbruket i kroner og øre går ned og prosenten av periodisert faller mot 100. 

http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/article/46C4A08D4C39E9CCC1257C1500395057?opendocument&u=Forside
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De viktigste årsakene til dette er: 
Knallhard økonomistyring 
Refusjonsberettigede stillinger uten vikar 
Statlig tilskudd til Kompetanse for kvalitet, regnskapsført for høst 2013 
Budsjettstyrking, kategoriserte elever 

 
Vedtak 
Framlagt regnskapsrapport for november 2013  tas til orientering. 

Sak 65/13 Skoleruten 2014-2015 
Utsatt i sist møte. 
Sak 5/13: Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. Planleggingsdager for pedagogisk personale og SFO innarbeides i 
saken. 
Det foreslås at skoleruten for Jåtten skole avviker fra veiledende skolerute. Dette innebærer 
at skolen starter skoleåret to dager tidligere enn veiledende skolerute. Planleggingsdager 
for pedagogisk personale og SFO fremkommer i saksframlegget. 
 
Vedtak 
Skoleruta for Jåtten skole fastsettes slik det fremkommer i forslaget. 

Sak 66/13 Nasjonale prøver 2013 
Det er gjennomført Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. trinn høsten 2013. 
Resultatene er kommet i retur til skolen for prøvene i lesing og engelsk. Resultatene i 
regning er ventet 10. desember. 
Skolen gjennomgår resultatene på flere nivå. Leseveilederne og regneveilederne analyser 
resultatene i samarbeid med aktuelle lærere på trinnet. Vider gjennomgås resultatene på 
skolenivå. Elevene/foreldrene får individuelle resultatene som viser den enkelte elevs 
oppnådde mestringsnivå.  
Kort fortalt viser resultatene for Jåtten: 

 Jåtten Stavanger Rogaland Nasjonalt 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, lesing, 5. trinn 2,2 2,0 1,9 2,0 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, lesing, 8. trinn 3,3   3,1 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, engelsk, 5. trinn 2,2 2,1 2,0 2,0 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, engelsk, 8. trinn 3,3   3,1 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, regning, 5. trinn Resultatene foreligger ikke ennå 
Gjennomsnittlig mestringsnivå, regning, 8. trinn Resultatene foreligger ikke ennå 

Dette er svært gode resultater. Fritaksprosenten for Jåtten skole er høy. Jåtten skole har 
forholdt seg til retningslinjene for fritak.  
 
Vedtak 
Resultatene tas til orientering. Resultatene fra Nasjonale prøver 2013 offentliggjøres på 
skolens hjemmesider når alle resultatene er kommet i første halvdel av desember. 

Sak 67/13 Praksisskole 
Rektor ønsker å vurdere om Jåtten skal søke partnerskap med UiS, praksisskole for 
lærerutdanningen. Skolen vurder om skolen skal søke i etterkant av 
informasjonsmøtet på UiS den 29. november. Dersom skolen finner det interessant og 
nyttig søker skolen. Det forutsettes at saken drøftes i medbestemmelse og at det er 
enighet om dette. 
 
Vedtak 
Jåtten skole søker om å bli praksisskole for UiS.  
Det forutsettes at skolen vurderer muligheten etter informasjonsmøtet og at det oppnås 
enighet i medbestemmelse. 

 
 
Steinar Salvesen/s/          Arne Kristian Espedal/s/ 
leder               rektor 

 
Videre møteplan for Driftsstyret, Jåtten skole, skoleåret 2013/2014: 
mandag  03.02.2014 
mandag  07.04.2014 
mandag  02.06.2014 

Ved behov kalles det inn til ekstramøter.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 04/14 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
FAU 
Personalet 
 

Rektor 
Skolens hjemmesider 
www.linksidene.no/jaatten har hatt en positiv utvikling med hensyn til antall treff. Utviklingen av årlige «antall 
treff» i perioden 2009 – 2013 vises grafisk i tabellen under. Det har vært en stor satsing på hjemmesiden og 
en ønsket utvikling. Skolen vil fortsette å satse på at hjemmesiden blir en god informasjonskanal for elever, 
foreldre og andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trivselsprogrammet 
Etter bevilgning fra FAU er skolen i ferd med å starte opp Trivselsprogrammet. Trivselsprogrammet sikrer 
økt aktivitet i friminutt og involverer elevene som Trivselsledere. Trivselsprogrammet har fått egen meny på 
vår hjemmeside, blant annet informasjon til foreldre. Etter planen vil trivselsledere bli nominert og kurset før 
vinterferien og programmet starte opp rett etter vinterferien. TL-ansvarlig på Jåtten skole er Stine Auestad. 
Refleks-konkurranse 
Skolen startet rett etter opp med ny runde i reflekskonkurransen, initiert og støttet av FAU. Klasse 7B og 2C 
vant høstens runde som ble avsluttet før jul. Begge klassene med imponerende resultat, 98 prosent 
refleksbruk i perioden. Totalt hadde 90 prosent av elevene på alle trinn refleks-vest i høstens konkurranse. 
Konkurransen som startet rett over nyttår går fram til vinterferien og har svært god effekt. Flere klasser kan 
skilte med 100 prosent refleks-bruk, i alle fall noen av telledagene. 
Det er elever på 7. trinn som hjelper skolen med registering av resultatene, en ordning som fungerer svært 
godt. Disse elevene får også svært god trening i bruk av regneark. 
FAU stiller med premie, kinobilletter til beste klasser på småtrinnet og mellomtrinnet. 
 

www.linksidene.no/jaatten
http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/ntr/AA9D64057BE4C00AC1257C60002D7456?opendocument&u=Trivselprogrammet
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Trafikksikkerhetsprisen 2013 
Som nevnt i Sak 63/13 nominerte skolen og FAU seg selv til trafikksikkerhetsprisen 2013. Jåtten skole har 
fått følgende melding fra FTU: 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU sin trafikksikkerhetskomite takke for forslag til kandidat til 

Trafikksikkerhetsprisen. I 2013 er det Tommy Stoltenberg som er utpekt som mottaker av prisen. FTU fikk 

inn forslag til seks sterke kandidater, og vil understreke at arbeidet til den enkelte kandidat vurderes som 

svært verdifullt.  
Praksis-skole 
Det vises til Sak 67/13. Jåtten skole har søkt om å få bli praksis-skole for Universitetet i Stavanger. 
Forutsetningen i vedtaket i Sak 67/13 er innfridd. 
«Aktiv skole» 
Jåtten skole har meldt sin interesse som deltaker i prosjektet «Aktiv skole». Dette er et prosjekt i samarbeid 
med Universitetet i Stavanger og Fysioterapitjenesten i Stavanger, og er knyttet til et forskningsprosjekt ved 
UiS. Prosjektet innebærer økt fysisk aktivitet og er knyttet til 5. trinn. Prosjektet gjennomføres skoleåret 
2014-2015 med både prosjektskoler og referanseskoler. De skolene som deltar som referanseskoler skal 
inn i prosjektet året etter. 
Neste skoleår – 1. trinn  
Onsdag 15. januar ble det fattet vedtak om skoleplass for elever født i 2008, og som begynner på skolen 
høsten 2014. Det ble fattet 98 vedtak om skoleplass. Vedtakene blir fattet etter «nærskoleretten» og etter 
«fritt skolevalg». De aller fleste får plass etter nærskoleretten, men 12 elever har fått plass etter eget ønske. 
Erfaringsmessig vil der alltid bli noen endringer i dette tallet fram mot skolestart, men det er liten tvil om at 
neste års 1. trinn blir det største på Jåtten skole. 
Hypernet 
Stavanger kommune tar i bruk et nytt system, Hypernet, for opptak i SFO og barnehage fra 1. januar 2014. 
Systemet innebærer at all påmelding, og søknad om endringer/oppsigelse av SFO plass gjøres digitalt og 
papirløst. Foreldrene er informert om ordningen på skolens hjemmeside; hypernet. 
Medarbeiderundersøkelse 
Stavanger kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse i perioden 10. til 23. februar. 
Medarbeiderundersøkelsen er ny av året og gjennomføres i samarbeid med MMI Gallup. Alle ansatte ved 
Jåtten skole med over 30% stilling oppfordres sterkt å delta i undersøkelsen. 
Trafikksituasjonen 
I forbindelse med artikkel i Stavanger Aftenblad mandag 20 og tirsdag 21. januar har rektor sendt følgende 
mail til John Peter Hernes og Egil Olsen:. 

Det vises til artikkel i Stavanger Aftenblad i dag, tirsdag 21. januar. Saken er en oppfølging etter tilsyn fra 
Helsesjefen våren 2013. 
Jåtten skole og FAU ved Jåtten skole har et konkret forslag til tiltak for å bedre og sikre adkomsten til skolen. 
Dette forslaget er sendt kommunen og ble presentert for Hinna bydelsutvalg i juni 2013.  Forslaget fikk full 
tilslutning i Bydelsutvalget, som har fulgt opp saken etter at BMU avviste fysiske tiltak, med nytt vedtak. 
Etter vår vurdering vil det foreslått tiltaket være rimelig enkelt å gjennomføre og bør kunne iverksettes raskt. 
Bydelsutvalget forutsatt i sitt vedtak at tiltaket burde gjennomføres før skoleåret 2013/2014 startet. Det er 
grunn til å tro at tiltaket også vil kunne forenes med framtidige planer for utbygging av Jåtten skole. I den 
sammenheng vises det til forestående oppstart av regulering av tomten sør for Jåtten skole. Fremfor alt vil 
tiltaket bedre den trafikale situasjonen ved skolen betydelig. Per i dag er denne ikke tilfredsstillende, noe som 
altså påpekes i helsesjefens tilsynsrapport.  
Helsesjefen sendte i tillegg til tilsynsrapporten et tilsvar til tilbakemeldingen fra BMU. Dette tilsvar er datert 
13. august, se vedlegg. 
Den trafikale situasjonen ved Jåtten skole ble også berørt på et uformelt møte på Jåtten skole 22. november 
2013, der John Pete Hernes og rektor deltok. 
Med henvisning til SA er Egil Olsen selvfølgelig hjertelig velkommen til Jåtten skole. I tillegg til å ta den 
trafikale situasjonen i og ved skolen nærmere i øyesyn, vil skolen også kunne orientere om slik konkret 
løsningsforslag som John Peter Hernes etterlyser i Stavanger Aftenblad i dag.   
Foreslår med dette at Egil Olsen kommer med forslag om dag og tid. 
 

 
 
 
 
  

http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/article/5A794DB7176B6268C1257C54002C34AE?opendocument&u=Skole-hjem%20informasjon
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 05/14 

SAK Regnskap 2013 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. 

Regnskap 2013 tas opp som sak på neste møte. 

Vedlegg: 

 

 

Regnskap for 2013 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som foreligger er 

dermed foreløpige. 

 

Per  22.01.2014 gir økonomirapporteringen et feilaktig bilde av årsregnskapet for 2013. 

Overføring av øremerka midler (Foreldreinnbetalte matpenger i SFO, melkepenger, 

sponsormidler fra Aker og gavekasse innbetalt av personalet) ikke overført  2014. 

 

Per 22.01.2014 viser økonomirapporten for 2013 er mindreforbruk på kr. 185 000,- før overføring 

av øremerka midler. Overføring av øremerka midler og gjenstående regnskapsføringer vil snu 

dette mindreforbruket til et merforbruk.  

 

Rektor forventer at det endelige sluttregnskapet for 2013 vil vise et merforbruk ca. 100 000,-.  

Dette er i så fall et svært tilfredsstillende resultat, særlig tatt i betraktning den økonomiske 

utviklingen i 2013. Det er også verd å nevne at merforbruket i 2012 er regnskapsført i 2013, 

58 000,-. Merforbruket i 2013 isolert sett er derfor lavere enn merforbruket i 2012. 

 

Merforbruket 2013 vil, dersom forventingene over stemmer, innebære at skolen har brukt ca 

100,2 prosent av tildelt budsjettramme. 

 

Merforbruk/mindreforbruk innen rammen av +/- 3% vil bli overført 2014, under forutsetning av 

formannskapets godkjenning,  etter at kommunens regnskap er endelig godkjent. Dette skjer først 

i april/mai. 

 

Regnskap 2013 tas opp som sak på neste møte.. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 06/14 

SAK Økonomirapport, januar 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret tar foreløpig økonomirapport til 

orientering. 

eller 

Saken utsettes til neste møte 

Vedlegg: 

 

 

Under forutsetning av at budsjett 2014 er lagt inn i økonomisystemet vil rektor kunne 

legge fram foreløpige tall for januar i møtet. Alternativt utsettes saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 07/14 

SAK Budsjett 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret tar foreløpig orientering  om budsjett 2014 

til orientering.. 

eller 

Saken utsettes til neste møte 

Vedlegg: 

 

 

Budsjett for 2014 vil ventelig foreligge i slutten av januar 2014. Dersom budsjettet foreligger vil 

rektor kunne gi en foreløpig orientering. Det vil imidlertid ikke være mulig å legge fram noe 

detaljert budsjett for Jåtten skole. Alternativt utsettes saken. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 08/14 

SAK Foreldreundersøkelsen, SFO 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra 

Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013. 

Vedlegg: 

 

 

Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013 ble gjennomført i november 2013. Undersøkelsen ble 

gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 

 

Skolen la stor vekt på høy svarprosent. Også i år var svarprosenten høy, 88 % mot 80 % i 

Stavanger kommune samlet. , men skolen bør ha mål om at denne bør være ennå høyere 

neste år. Skolen delte ut 89 svarskjema og fikk 78 i retur. 

 

 

Resultatene er gjennomgående svært gode, noe som viser at foresatte er godt tilfreds med 

det tilbudet SFO gir. Resultatene samlet sett er blant de beste i Stavanger kommune. 

Personalet i SFO fortjener takk og ros for det tilbudet som gis. 

 

Rektor har drøftet resultatene med SFO-leder og SFO-leder har tatt resultatene med til 

personalet på SFO.  

 

Slik rektor ser det vil det ikke bli iverksatt spesielle tiltak som følge av resultatene. Snarere 

bes SFO fortsette arbeidet med tanke på å opprettholde nivået. 
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K9S11 Jåtten skole 

        Valid N Minimum Maximum Mean Std Deviation 

 Hvor fornøyd er du samlet sett? 74 40 100 84 15,27 

 Ditt barn trives på skolefritidsordningen 78 20 100 87 15,45 

 SFO er et trygt sted å være for ditt barn 74 40 100 85 14,91 

 Ditt barn har et godt forhold til en eller flere av de ansatte på SFO 72 20 100 84 17 

 Personalet er opptatt av hvordan ditt barn har det 51 40 100 76 13,28 

 Du som foresatt blir møtt med høflighet og respekt 76 20 100 88 16,36 

 Personalet er imøtekommende og lytter til innspill fra foresatte 67 40 100 86 15,88 

 Du får god informasjon om tilbudet ved SFO 76 0 100 83 21,26 

 Ved behov får du får beskjeder og meldinger om ditt barn 73 0 100 82 19,65 

 Dine beskjeder vedrørende ditt barn blir ivaretatt/fulgt opp 73 20 100 79 21,34 

 Det legges til rette for variert fri lek ute og inne 74 20 100 88 15,81 

 SFO har et variert aktivitetstilbud 76 20 100 91 14,73 

 SFO benytter seg av muligheter for aktiviteter i nærmiljøet 75 20 100 87 16,6 

 Det legges til rette for enkle måltider på SFO 75 0 100 81 19,97 

 Åpningstidspunktet, generelt 78 40 100 89 16,65 

 Åpningstider i ferier, undervisningsfrie dager 78 20 100 87 18,23 

 Lokaler inne 76 20 100 79 18,73 

 Uteområdet 78 40 100 81 15,27 

 Størrelsen på den månedlige foreldrebetalingen 74 0 100 54 26,22 

 HELHETLIG VURDERING 74 40 100 84 15,27 

 TRIVSEL 78 30 100 86 14,16 

 RELASJON BARN-VOKSEN 78 30 100 83 14,99 

 SAMARBEID MED HJEM 78 10 100 83 16,83 

 AKTIVITETSTILBUD 77 33 100 89 14,32 

 TILRETTELEGGING ENKLE MÅLTIDER 75 0 100 81 19,97 

 ÅPNINGSTIDER 78 40 100 88 15,93 

 FYSISK MILJØ 78 30 100 80 15,95 

 

 
 
 
 
Sammenligning foreldreundersøkelse, 2011 - 2013 

          
  Helhetlig vurdering Trivsel Relasjon barn-voksen Samarbeid m/hjem Aktivitets-tilbud Tilrettelegge måltider Åpningstider 

Skole/SFO 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Jåtten 79 83 84 83 85 86 80 81 83 83 83 83 83 86 89 84 85 81 87 89 88 

Stavanger 75 76 75 80 82 80 76 78 77 76 75 77 76 76 76 74 75 75 83 84 85 

  Fysisk miljø Snitt 1-8 Endring Svar-% 

Skole/SFO 2011 2011 2012 2013 2011 2012 2013 12-13 11-13 2012 2013 

Jåtten 79 79 79 80 82 84 84 0,4 1,9 86 88 

Stavanger 75 71 72 72 76 77 77 33,6 44,0 76 80 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 09/13 

SAK Foreldreundersøkelsen 2012, 3. og 6. trinn 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. 

trinn tas til orientering. 

Vedlegg: 

Resultater, Jåtten skole, 

sendes som egen fil. 

 
 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn er nå kommet tilbake til skolen. 
 
Selve undersøkelsen ble gjennomført i november 2013. Alle foreldre med barn på 3. og 6. 
trinn ble invitert til å delta i undersøkelsen. Det ble delt ut 148 spørreskjema på Jåtten skole, 
og det kom 112 svar fra de to trinnene. Dette gir en svarprosent på 76%, likt det kommunale 
snittet for barnetrinnet. 
 
Skolen fikk resultatene fra sentralt hold den 22. januar og er nå i arbeid med å analysere 
resultatene nærmere. Ledelsen vil studere resultatene, drøfte disse med aktuelle lærere på 3. 
og 6. trinn og legge resultatene fram for personalet.  
 
Foreløpig konklusjon er at Jåtten skole gjennomgående skårer svært jevnt med snittet i 
Stavanger kommune. Det er ingen dramatiske utslag, hverken positive eller negative. 
 
I forbindelse med at kommunen sendte ut resultatene til alle skolene i Stavanger ble det gitt 
følgende informasjon: 
 

Vedlagt er resultatet for foreldreundersøkelsen 2013 på barnetrinnet for alle skoler, samt for 

Stavanger totalt 3. - 6. trinn . 

 

I foreldreundersøkelsen 2013 benyttet vi spørsmål utviklet av Utdanningsdirektoratet. Dette gir 

oss mulighet for å sammenligne Stavangers resultater med resultater nasjonalt.  

 

Svarprosenten høy, 76 % på barnetrinnet og 70 % på ungdomstrinnet. Dette er svært gledelig 

og vitner om engasjerte foreldre i Stavangerskolen. 

 

Resultater for indikatorer og enkeltspørsmål vises som en gjennomsnittsskåre på en skala fra 1 

til 5. Den prosentvise fordelingen per enkeltspørsmål vises på side 4. 

 

Fem enkeltspørsmål har negativ formulering, og for disse er skalaen snudd. Dette betyr at høy 

skåre er lik høy foreldretilfredshet. Dette gjelder følgende spørsmål: 

 

 Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid 

med skolen 

 Som foreldre/foresatte tør vi ikke si fra om hva vi mener om læreren og skolen av frykt 

for at det skal gå ut over mitt/vårt barn 

 Jeg/vi ønsker oss flere eller lengre konferansetimer/utviklingssamtaler med 

kontaktlærer 
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 Jeg/vi har problemer med å møte på konferansetimer/utviklingssamtaler på dagtid 

 Arbeidsoppgavene som barnet mitt/vårt får på skolen, er for lite utfordrende 

 

Grunnet omleggingen vil historiske data først bli aktuelt ved neste gjennomføring. 

 

Det er ikke utarbeidet målkrav for de ulike indikatorene. Dette vil eventuelt bli aktuelt ved 

fremtidige undersøkelser og med bakgrunn i politisk behandling. 

 

Indikatorene som belyser foreldretilfredshetene er følgende: 

 

 Informasjon til og fra skolen 

 Dialog og medvirkning 

 Kjennskap og forventning 

 Støtte fra foreldre/foresatte 

 Utviklingssamtale/konferansetime 

 Fysisk miljø og materiell på skolen 

 Trivsel, læring og utvikling 

 Læringsforholdene på skolen 

 Veiledningsressurser (Kun ungdomstrinnet) 

 

Skolenes resultater vil bli publisert på Stavangerskolen.no. i slutten av februar. Politisk sak om 

resultatene vil bli fremmet i kommunalstyret 19. mars. 

 
 
 
 
Resultatene for Jåtten skole, Foreldreundersøkelsen 2013, 3. og 6. trinn sendes som 
egen PDF-fil. 
 
 
Vedlegg: Foreldreundersøkelsen 2013, 3. og 6. trinn.  (Sendes som egen PDF-fil)  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 10/14 

SAK Ordensregler, revidering 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Ordensregler revideres i henhold til vedtak i FAU. Vedlegg: 

 

 

FAU vedtok i møtet 06.01.2014, i Sak 07.14, Eventuelt: 

 
Sykkeldag og mulighet for å sykle til skolen før 5. klasse ble diskutert. Det var enighet om at man kunne begynne å sykle 

etter påske i 4. klasse. Rektor informerer 4. klasse om dette. 

 
Sykling til skolen er regulert av Ordensreglene, vedtatt i Driftsstyret 10.06.2013, Sak 47/13.  
 
I gjeldene heter ordensregler det: 
 
Sykling til/fra skolen tillates for elever fra 5. klasse. Bruk hjelm. Ved sykling/skøyting i skoletiden er 
hjelm påbudt. 
 
Trygg Trafikk har klare anbefalinger om sykling i trafikken, se Trygg Trafikks hjemmeside; Lære å 
sykle i trafikken. 
 
Det er umulig å gi en fast regel for når barn kan sykle alene i trafikken. Trygg Trafikks generelle anbefaling er 
at barn bør være 10-12 år før de sykler alene der de må forholde seg til biler og andre kjøretøy. Foreldre må 
selv vurdere egne barn i forhold til modenhet, trafikkforståelse og hvordan det behersker syklingen. 
 
Skolen skal gi elevene sykkelopplæring. I tillegg lærer barn å sykle av foreldrene sine. Barn som først sykler 
mye sammen med voksne blir tryggere på egen hånd i trafikken. 

 
Elevene blir ti år det året de går siste halvår på 4. trinn. Det betyr at noen elever vil være ti år i 
påsken, andre vil være ni.  
 
De aller fleste elevene vil kunne unngå å sykle i trafikkbelastede veier til/fra skolen. 
 
Rektor foreslår at Ordensreglene endres i henhold til vedtak i FAU og at punktet om sykling 
revideres og lyder: 
 
Sykling til/fra skolen tillates fra etter påske det året elevene går i 4. klasse. Bruk hjelm. Ved 
sykling/skøyting i skoletiden er hjelm påbudt. 
 

Det er viktig at skolen og FAU justerer tidspunkt for sykkelopplæring, fortrinnsvis til perioden 
fra påske til sommeren det året elevene går i 4. klasse.  
 
Dersom det viserer seg å være nødvendig må kapasiteten for sykkelparkering på skolen 
økes ytterligere.  

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/laer-egne-barn-a-sykle/
http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/laer-egne-barn-a-sykle/
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 11/14 

SAK Skolemiljøutvalget 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra SMU tas til orientering  Vedlegg: 

 

 
Skolemiljøutvalget ved Jåtten skole har møte torsdag 23. januar.  
 
Referat fra møtet:  (Ettersendes/legges fram i møtet) 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 12/14 

SAK Elevundersøkelsen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Elevundersøkelsen 2013 tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Elevundersøkelsen 2013 ble gjennomført blant elever på 7. trinn høsten 2013. 

 

Foreløpige rapporter er nå kommet i retur til skolen. I løpet av våren vil resultatene bli 

ytterligere bearbeidet og komme til skolen i bearbeidet kortversjon. 

 

Skolen er nå i ferd  med å gjennomgå resultatene. 

 

Vedlagt sendes resultatene. Spørsmål der svarene er «prikket» er tatt ut av oppstillingen. 

Under. Svarene blir prikket når det er få svar og fare for at svarene kan identifiseres. 
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Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert 

 Høst 2013 77 76 98,70   
14.01.2014 

23:44:10 

Elevundersøkelen (2013 -->) 
Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. 

Trivsel 

 
Trives 

svært godt 
Trives godt Trives litt 

Trives ikke 

noe særlig 

Trives ikke 

i det hele 

tatt 

Trives du på skolen? 48 26 - - 0 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri 

Har du noen medelever å være sammen med i 

friminuttene? 
71 - - 0 0 

 

Motivasjon 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Er du interessert i å lære på skolen? 43 24 9 0 0 
 

 

 

 

 

 

 Svært godt Godt Nokså godt 
Ikke særlig 

godt 

Ikke i det 

hele tatt 

Hvor godt liker du skolearbeidet? 15 39 18 4 0 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig 

Jeg gleder meg til å gå på skolen 30 36 7 - - 

 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både 

arbeid i timene og lekser)? 
41 27 7 0 0 

 

 Helt enig Litt enig 
Verken enig 

eller uenig 
Litt uenig Helt uenig 

Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe 

selv om det jeg skal lære er vanskelig. 
44 26 5 0 0 

 

Hjem – skole 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri 

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 32 22 - - 0 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri 

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 32 30 9 5 0 

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 38 18 13 - - 
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 Helt uenig Litt uenig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt enig Helt enig 

Hjemme forventer de  at jeg gjør så godt jeg kan på 

skolen 
11 5 5 13 42 

 

Støtte fra lærerne 
 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen 

Opplever du  at lærerne dine bryr seg om deg? 43 26 6 0 0 

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan 

gjøre det bra på skolen? 
55 - - 0 0 

Opplever  du at lærerne behandler deg med respekt? 54 16 5 0 0 

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver 

på skolen, får jeg god hjelp av lærerne 
58 15 - - 0 

 

 Helt uenig Litt uenig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt enig Helt enig 

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får 

til 
5 3 4 19 44 

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal 

lære 
- 0 - 12 54 

 

Arbeidsforhold og læring 

 Helt uenig Litt uenig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt enig Helt enig 

Det er god arbeidsro i timene. 3 6 11 35 21 

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med 

skolearbeidet 
- - 11 27 32 

Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil 

fordi vi  kan lære av det. 
6 0 3 14 49 

 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Får du nok utfordringer på skolen? 21 31 17 6 0 

 

 
I alle 

eller de 

fleste fag 

I mange 

fag 

I noen 

fag 

I svært 

få fag 

Ikke i 

noen fag 

Har ikke 

lekser 

Får du lekser som du greier å gjøre på  egen hånd? 41 25 - - 0 0 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri 

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du 

skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du 

oppgavene alene? 

21 49 6 0 0 

Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt 

stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren 

gjennomgår og forklarer? 

24 44 - - 0 
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Vurdering for læring 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike 

fagene slik at du forstår dem? 
48 22 6 0 0 

Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på 

når skolearbeidet ditt vurderes. 
47 23 5 0 0 

Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du 

gjør? 
46 24 - - 0 

Snakker  lærerne med deg om hva du bør gjøre for å  

bli bedre i fagene? 
42 22 8 4 0 

 

 
Flere 

ganger i 

uken 

1 gang i 

uken 

1-3 ganger 

i måneden 

2-4 ganger 

i halvåret 
Sjeldnere 

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du 

kan bruke til å bli bedre i fagene? 
11 25 23 10 6 

 

Vurdering for læring (2) 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt 

på når arbeidet ditt skal vurderes? 
32 25 13 - - 

Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 32 18 17 - - 

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan 

jeg utvikler meg i faget 
39 20 9 - - 

 

Medvirkning 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal 

arbeide med fagene? 
16 17 29 10 3 

 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i 

elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 
40 24 - - 0 

 

 
Svært ofte 

eller alltid 
Ofte Av og til Sjelden Aldri 

Hører skolen på elevenes forslag? 23 26 24 3 0 

 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri 

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere 

skal ha det i klassen/gruppa? 
40 26 10 0 0 
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Regler på skolen 

 Alltid Ofte 
Noen 

ganger 
Sjelden Aldri 

Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal 

ha det på skolen? 
54 19 1 1 0 

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan 

vi skal ha det på skolen 
52 17 - - 0 

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte 

hvis elevene bryter reglene. 
35 23 - - 0 

 

Trygt miljø 

 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen 

De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er 

greie med hverandre. 
68 8 0 0 0 

Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør 

noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? 
56 15 - 0 - 

 

 Helt uenig Litt uenig 

Verken 

uenig eller 

enig 

Litt enig Helt enig 

I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen 

gjør feil. 
5 5 7 22 37 

Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke 

med noen i klassen min 
5 0 7 13 47 

 

 
Svært 

fornøyd 
Fornøyd 

Ganske 

fornøyd 
Litt fornøyd 

Ikke særlig 

fornøyd  

Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen? 33 26 8 - - 

 

Trygt miljø (2) 
 Alle De fleste Noen få Bare en Ingen 

Finnes det lærere eller andre voksne på skolen som 

du kan prate med hvis du har behov for det? 
22 30 18 - - 

 
Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få 

hjelp med vanskelige ting i livet ditt (både problemer på og 

utenfor skolen)? 
Antall 

Ja 20 

Nei 9 

Har ikke hatt behov for kontakt 46 

 

Trygt miljø (2.1) 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 

Var dette til hjelp for deg? 8 8 - 0 - 

 

Trygt miljø (3) 

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei 

meg 
- 38 - 0 0 
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Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Jeg ble holdt utenfor 43 27 - 0 - 

 

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Noen spredte løgner om meg 28 42 3 0 0 

 

 

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Noen truet meg 65 11 0 0 0 

 

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg 

ble redd 
65 - - 0 0 

 

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette 

skoleåret? 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en 

måte jeg ikke likte. 
46 - - 0 0 

 

Trygt miljø (4) 

 
Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 67 9 0 0 0 

 

Har du blitt mobbet av … Ikke i det 

hele tatt 

En sjelden 

gang 

2 eller 3 

ganger i 

måneden 

Omtrent 1 

gang i uken 

Flere 

ganger i 

uken 

elever i gruppa/klassen? 62 - - 0 0 

andre elever på skolen? 63 7 0 0 0 

en eller flere lærere? 70 0 0 0 0 

andre voksne på skolen? 70 0 0 0 0 

 

T11 - Regning 

 
I svært stor 

grad 
I stor grad I noen grad I liten grad 

Ikke i det 

hele tatt 

På skolen bruker vi regning i flere fag enn i 

matematikk 
15 22 28 - - 

 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på 19 26 18 - - 

 

T12 - Lesing 
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I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster 

for å lære 
46 24 - - 0 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med 

teksten før jeg leser den 
46 23 - - 0 

Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å 

forstå den 
42 29 - - 0 

Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og 

begreper for å forstå dem 
43 25 - - 0 

 

T13 - Skriving 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

Lærere viser meg eksempler på gode tekster før jeg 

skriver selv 
31 28 9 4 4 

Lærere viser meg hvordan jeg kan skrive gode 

tekster 
45 22 - - 0 

 

T14 - Digitale ferdigheter 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

På skolen lærer jeg å tenke over hvordan jeg bruker 

informasjon fra Internett 
32 13 20 - - 

På skolen bruker vi digitale verktøy for å lære 

(digitale verktøy er for eksempel datamaskin, 

nettbrett og interaktiv tavle). 

33 20 14 - - 

 

T15 - Muntlige ferdigheter 

 
I alle eller 

de fleste 

fag 

I mange 

fag 
I noen fag 

I svært få 

fag 

Ikke i noen 

fag 

På skolen lærer jeg å uttrykke meg muntlig på ulike 

måter (for eksempel ved å gi tilbakemeldinger, delta i 

rollespill og holde presentasjoner) 

30 31 - - 0 

På skolen lærer jeg hvordan jeg skal bruke fakta i en 

diskusjon 
32 27 7 9 0 

 

Bakgrunnsvariabler 

 Gutt Jente 

Er du gutt eller jente? 35 40 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 13/14 

SAK HMS rapport  2013 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skolens HMS-rapport tas til orientering. Vedlegg: 

 

 

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

rapportering er 1. februar. 

 

Rapporteringer er lagt om i forhold til tidligere år ved at en rekke opplysninger/tall som 

fremkommer i andre systemer er tatt ut av rapporten. Rapporten kan derfor ikke 

sammenlignes med tidligere års rapporter, se Sak 12/13. 

 

HMS-rapport fra Jåtten skole, 2013: 

 
  
1. Navn på virksomhet:    JÅTTEN SKOLE 
 
2. Navn på leder:    Arne Kristian Espedal 
 
3. Navn på verneombud:    Tove Øien 
 
4. Navn på brannvernleder:    Arne Kristian Espedal 
 
5. Generelle rutiner.IK/HMS-systemet inkludert organisering av HMS-gruppe, kartlegginger inkludert ROS-
analyse, HMS-plan og -kalender er oppdatert i 2013:    Ja 
 
5. Generelle rutiner.HMS-gruppen har i 2013 fulgt opp kartlegginger inkludert ROS-analysen, HMS-plan og -
kalender og innmeldte HMS-avvik:    Ja 
 
5. Generelle rutiner. Rutiner for krisesituasjoner er oppdatert i 2013 og kjent av de ansatte (stikkord: brann, 
vold, smitteutbrudd, ulykker, pårørendelister m.m.)     Ja 
 
6. Antall møter i HMS-gruppen i 2013:    9 
 
7. Beskriv spesielle utfordringer og problemstillinger virksomheten har, som beskrevet i HMS-planen:  
   Vernerunde 
 
8. Generelle rutiner, kommentarer:    Rutine for krisesituasjoner - "Skarpe situasjoner" - under utarbeidelse. 
Skal være ferdig innen skoleårets utløp. 
 
9. Nødvendig opplæring. Lederne har gjennomført lovpålagt HMS-opplæring.:   Nei 
 
9. Nødvendig opplæring. Verneombud har gjennomført 40 timers HMS-kurs.:    Ja 
 
9. Nødvendig opplæring. Brannvernleder har gjennomført nødvendig opplæring.:    Nei 
 
9. Nødvendig opplæring. Nyansatte får nødvendig opplæring.:    Ja 
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9. Nødvendig opplæring. Ansatte med tungt og belastende arbeid får nødvendig opplæring og utstyr.:     Ikke 
aktuelt 
 
9. Nødvendig opplæring. Ansatte som kan bli utsatt for vold og trusler får nødvendig opplæring.:    Delvis 
 
10. Nødvendig opplæring, kommentarer:    Brannvernleder har lang erfaring som brannvernleder fra fra flere 
skoler, men mangler kurs. 
   Ansatte som blir utsatt for vold og trusler får opplæring, men hva er "nødvendig opplæring"? 
 
11. Oppfølging av ansatte. Vi jobber målrettet med tiltak for å fremme nærvær og forebygge sykefravær.:    Ja 
 
11. Oppfølging av ansatte. Sykemeldte blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner.:    Ja 
 
11. Oppfølging av ansatte. Gravide blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner. :    Ja 
 
11. Oppfølging av ansatte. Ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler får personlig oppfølging.:    Delvis 
 
11. Oppfølging av ansatte. Varsel om mobbing eller trakassering blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner. :    Ja 
 
11. Oppfølging av ansatte. Mistanke om rus blir fulgt opp ihht. kommunens rutiner.:   Ja 
 
13. Saker etter opplæringsloven (sendes fagstab skole).Antall innmeldte saker etter opplæringsloven § 9a. :    4 
 
13. Saker etter opplæringsloven (sendes fagstab skole).Fattede enkeltvedtak etter opplæringslova § 9a-2 (fysisk 
miljø):    0 
 
13. Saker etter opplæringsloven (sendes fagstab skole).Antall klagesaker videresendt fylkesmannen:  
   1 
 
14. Saker etter opplæringsloven, kommentarer. :   Det er fattet 4 enkeltvedtak etter Opplæringslova § 9a-3 
(psykososialt miljø).    Feil i skjema, får ikke ført opp tallet i cellen. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 14/14 

SAK Trafikksikkerhetsplan  for Stavanger kommune 2014-
2017 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

På bakgrunn av de momenter som fremkommer gir 
rektor innspill til Stavanger kommunes 
trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 innen 
fristen 28.02.2014. 
 

Rektors innspill legges fram for driftsstyret som 

orienteringssak i neste møte  . 

Vedlegg: 

 

 
 
Stavanger kommune reviderer sin Trafikksikkerhetsplan. 
 
Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeid. Målet er å 
sikre trygge oppvekstsvilkår og skoleveier for barn og unge. I trafikksikkerhetsplanens 
handlingsprogram prioriteres det de tiltak som skal gjennomføres i planperioden. 
 
I denne sammenheng har skolen mottatt brev med mulighet til å komme med innspill, se under. 
Det er mulig å komme med innspill i perioden 17.01.2014 til 28.02.2014. 
 
På Stavanger kommune sine hjemmeside er det også gitt mulighet til å komme med innspill. Her 
er det mulighet for alle og enhver å komme med innspill, klikk HER.  Publikum kan foreslå både 
fysiske tiltak eller holdningsskapende tiltak.  
 
Rektor mener at Jåtten skole bør komme med innspill til Trafikksikkerhetsplanen og foreslår at 
Driftsstyret fremmer forslag til momenter. Saken bør også drøftes i FAU  og i FAU sitt 
trafikksikkerhetsutvalg. Rektor oppfordrer også foreldre ved Jåtten skole å benytte seg av 
muligheten til å fremme innspill på kommunens hjemmeside HER.   
 
På bakgrunn av de momenter som fremkommer gir rektor innspill til Stavanger kommunes 
trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 innen fristen 28.02.2014. 
 
Rektors innspill legges fram for driftsstyret som orienteringssak i neste møte    

http://www.stavanger.kommune.no/Aktuelt/Meld-i-fra-om-utrygge-skoleveier-/
http://www.stavanger.kommune.no/Aktuelt/Meld-i-fra-om-utrygge-skoleveier-/
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