
  

 

 

 

Møte-innkalling 
 

  

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

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

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

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  314/15 26.03.2015 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 13. april 2015 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
Lilly Antonette Peteresen,7C elevrepresentant  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall:  

 

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

 

Sak nr.:  Side 

Sak 14/15 Innkalling og saksliste 2 

Sak 15/15 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 02.02.2015 

3 

Sak 16/15 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

8 

Sak 17/15 Regnskap 2014 10 

Sak 18/15 Økonomirapport, januar-mars 2015 11 

Sak 19/15 Budsjett 2015 13 

Sak 20/15 Ståstedsanalysen 22 

Sak 21/15 Plan 2531 - orienteringssak 27 

 
 
      Arne Kristian Espedal/s/ 
           Rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 14/15 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene 

Mette Kvannli Espen Johnsen 2015-2016 

Representant for 
foreldrene 

Wenche Voll-Tungland   Espen Johnsen 2014-2015 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Torunn Solvang Ranghild Svege 2014-2015 

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 

Kristin B. Veire  2012-2016 

Elevrepresentant Lilly Antonette Peteresen,7C Line Thygesen, 7A 2014-2015 
Elevrepresentant Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B Line Thygesen, 7A 2014-2015 
Rektor Arne Kristian Espedal Camilla Hanem-

Tanevik 

-------- 

 

 

Videre møteplan Møteplan skoleåret 2014-2015: 

 
Mandag 01.06.2015 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 15/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 02.02.2015 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 02.02.2015 ble sendt ut per mail den 03.02.2015. 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  116/15 03.02.2015 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: mandag 2.februar 2015 kl. 14:00.  

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Espen Johnsen, foreldrerepresentant, vara 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Lise Myrdal Aurdal, representant, lærerrepresentant,  
Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  elevrepresentant  
Lilli Antonette Petersen, 7C, elevrepresentant 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland, Oppvekst 

Meldt forfall: Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 

 

Sak nr.:  

Sak 01/15 Konstituering, innkalling og saksliste 
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 er som tabell vist i sakspapirene, med endringer med hensyn 
til elevrepresentanter; Vilde Gerhardsen Fjeldså, 7B  og Lilli Antonette Petersen, 7C, er 
elevrepresentanter inneværende skoleår. 
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Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 20.01.2015. Innkalling ble 
samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
 
Vedtak 
1. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den representasjon som fremkommer av 

vedlagte liste. 
2. Mette Kvannli velges som leder for 2015, med Wenche Voll-Tungland i som nestleder. 
3. Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 02/15 Delegering 
Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2, vedtatt av Kommunalstyret for 
undervisning og barnehage 29.10.2001, revidert av Kommunalstyret for oppvekst 26.09.2005. 
 
Vedtak 
Driftsstyret delegerer fullmakter til rektor i henhold til Reglement § 3-2. 
Driftsstyret holdes løpende orientert om den økonomiske situasjonen ved at Økonomirapport er 
fast sak på hvert møte  
 
 

Sak 03/15 Referat 
Referat fra møtet 01.12.2014 ble sendt ut per mail den 02.12.2014. Samtidig ble referatet lagt ut 
på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og sakspapirer. 
 
Vedtak 
Referat fra møtet 01.12.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

Sak 04/15 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kanonballturnering 
Elevrådet har kun hatt et møte etter nyttår. Kanonballturneringen var hovedtema og turneringen 
er i gang. 
Biblioteket er et stort savn. 
 
FAU 
Nytt styre 
FAU har valgt nytt styre: 

Espen Johnsen. Leder 
Anne Grethe Stråbø Bretting, kasserer 
Siv Tone Hidle-Larsen, sekretær 
Tore Andre Eide, styremedlem våren 2015 

Aktuelle saker 
Refleks-konkurransen, foreldremøter våren 2015, 17. mai. 
 
Personalet 
Økonomi 
Personalet utrykker bekymring for den økonomiske situasjonen og innsparinger. Personalet 
frykter at dette går ut over undervisning og øvrig tilbud. Personalet har ikke ønsket å prioritere 
mellom ulike innsparingstiltak. 
 
Rektor 
Hinna Lions 
Jåtten skole har mottatt pengegave på kr. 7500 fra Hinna Lions. Det er søkt om midler til 
Trivselsprogrammet, utstyr til friminutts aktiviteter. Mottatte penger er gått til det formålet. 
Takkebrev er sendt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU gjennomførte skolen reflekskonkurranse i perioden fra begynnelsen av 
november til jul. Ny konkurranse startet opp etter juleferien og går fram til vinterferien. 
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Bruk av refleks-vest telles i klassene, og den klassen på 1.-4. trinn og 5. -7. trinn som har høyest 
bruk av refleks-vest vinner konkurransen. I høst vant klasse 4b og 6c. Premien er kinobilletter for 
hele klassen, finansiert av FAU. 
Konkurransen har stort oppslutning. Så mange som 96,6 prosent av skolens elever brukte 
refleks-vest på vei til skolen i høst. Dette er unikt og imponerende. 
Medarbeiderundersøkelse 
Stavanger kommune gjennomfører Medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte Undersøkelsen 
gjennomføres i perioden 28. januar til 13. februar. Alle ansatte på Jåtten skole med mer enn 30 
prosent stilling bes besvare undersøkelsen, som foregår digitalt. 
Matte-uka 
Jåtten skole har de siste årene arrangert tema-uke i matematikk i uke 11. Denne temauken er i 
år flyttet til uke 24. Det er inngått et samarbeid med Oppvekst og rådgiver for næringslivskontakt 
i denne sammenheng. Rådgiveren vil hjelpe skolen med å gjennomføre matte-uka i samarbeid 
med lokalt næringsliv. Matte-uka vil framstå i ny drakt.  
Assisterende rektor. 
Sissel Bjerga har over lang tid vært assisterende rektor. Etter eget ønske HAR Sissel ikke lenger 
denne funksjonen. Camilla Tanem-Hanevik overtar som assisterende rektor fra 01.01.2015. 
Utviklingspermisjon, rektor 
Rektor er innvilget utviklingspermisjon. Dette er en permisjon virksomhetsledere i Stavanger kan 
søke og få etter et visst antall år som virksomhetsleder i kommunen. Omfanget av permisjonen 
er fire måneder og skolen tilføres midler for å finansiere permisjonen. Rektor ser for seg å avvikle 
permisjonen i perioden 1. september og ut kalenderåret 2015. 
Skolestruktur 2015-2020 
Administrasjonen i Stavanger kommune har lagt fram forslag til rullert plan for skolestruktur 
for perioden 2015 til 2020, sak 2354/15 Saken skal til politisk behandling, først i 
Kommunalutvalg for Oppvekst 11.03.2015. 
Forslaget berører skolestrukturen i Hinna bydel. Det heter blant annet i forslaget: 

Hinna bydel:Gautesete skole vurderes omgjort til ren ungdomsskole.Jåtten og Vaulen skole får 

midlertidige modulbygg for å ivareta elevtallsveksten.Det ble ikke fremlagt rullert plan for 

skolestruktur basert på befolkningsfremskrivingen av 2013, grunnet for høy estimert 

boligbygging i perioden. 

Videre blir det pekt på at nybygg ved Jåtten skole, ferdig i 2019 er ivaretatt i gjeldende handlings- 
og økonomiplan. 
Besøk fra Estland 
Jåtten skole hadde fredag 30. januar besøk av en delegasjon fra Estland. Prosjektgruppen fra 
Estland besøkte to klasser på 1. trinn, fikk møte trivselsledere og elever som har vært med i ei 
jente-gruppe. Delegasjonen fikk også orientering fra helsesøster om Psykologisk førstehjelp, 
Repulse, Det er mitt valg og skolens mobbeforebyggende tiltaksplan.Estisk skole er svært 
kunnskapsbasert og langt mindre opptatt av relasjonsbygging enn norsk skole, sa lederen av 
delegasjonen, som var mektig imponert over elevene. 
Disposisjonsplan, Hinna Idrettsplass 

Disposisjonsplanen for Hinna Idrettspark nå ferdig utarbeidet har vi fått melding om fra Park og Vei, 
Stavanger kommune. Disposisjonsplanen ligger nå som vedlegg til reguleringsplan 2531, som for tiden 
ligger ute til offentlig ettersyn. 
Viktige punkter som det har kommet innspill på: 

-          Nytt klubbhus er plassert. 
-          Parkeringsarealet nord for eks. klubbhus flyttes til østsiden av G/S-veiakse nord/sør for å unngå kryssende trafikk mellom biler 

og myke trafikanter. Parkeringen etableres nord og nordvest for den nye kunstgressbanen. 
-          Parkeringsplassen ved Hinna skole like øst for Krøllgressbanen utvides. Arealet ligger utenfor disposisjonsplanen, men er 

medtatt i reguleringsplanen. 
-          Det settes av plass til sykkelparkering på flere steder i idrettsparken.  
-          Kastebur flyttes noe tilbake jfr. alternativ fra friidrettsalliansen. Sikring mot sidearealer må utføres gjerder. 
-          Løpebaner og sprintbaner med fast dekke er lagt inn.  
-          Arealet mellom ny kunstgressbane og Jåtten skole etableres som et nærmiljøanlegg som kan nyttes av både skolen, idretten 

og almennheten ellers. 

Skolering, nye medlemmer i driftsstyret 
Nye medlemmer i driftsstyret inviteres til skolering. Det er Oppvekst og levekår som 
arrangerer skoleringen i Arne Rettedalsgate 12, møterom 1, onsdag 4. februar kl. 18:00. 
Invitasjon delt ut. Rektor sender påmelding. 
Politisk streik, 28. januar 2015 
Det ble gjennomført lovlig politisk streikonsdag 28. januar fra kl. 14:00 til 16:00. Streiken 
var en politisk markering mot foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Et mindre antall 
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ansatte ved Jåtten skole deltok i streiken. Streiken fikk ikke noen konsekvenser for 
gjennomføring av ordinær drift. Ansatte som deltok i streiken, og som hadde ordinær 
fastsatt arbeidstid i perioden, blir trukket i lønn. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Sak 05/15 Regnskap 2014 
Regnskap for 2014 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som foreligger er 
dermed foreløpige. Per møtetidspunkt viser økonomirapporteringen et merforbruk på kr. 
927 296, tilsvarende 102,06 prosent av årsbudsjettet på til sammen  45 013 000,- 
Merforbruk vil bli overført 2015, under forutsetning av formannskapets godkjenning i april/mai. 
 
Vedtak 
Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. Regnskap 2014 tas opp som sak på neste 
møte. 

Sak 06/15 Økonomirapport, januar 2015 
Budsjett for 2015 foreligger ikke. Ingen tall for 2015 er derfor lagt inn i økonomisystemet. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 07/15 Budsjett 2015 
Budsjett for 2015 foreligger ikke. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 08/15 Foreldreundersøkelsen, SFO 2014 
Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 ble gjennomført i november 2014. Undersøkelsen ble 
gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 
Resultatene er gjennomgående svært gode. Rektor har drøftet resultatene med SFO-leder og 
SFO-leder har tatt resultatene med til personalet på SFO. Resultatene er også offentliggjort på 
skolens hjemmesider. Personalet i SFO jobber videre med resultatene, da særlig med vekt på 
Samarbeid med hjem og Fysisk miljø. Utover det er det viktig å opprettholde aktivitet og kvalitet 
på SFO-tilbudet. 
 
Vedtak 
Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2014 

Sak 09/15 Foreldreundersøkelsen, 2014, 3. og 6. trinn  
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2013. Alle foreldre med barn på 3. og 6. trinn 
ble invitert til å delta i undersøkelsen som i år var digital. Foreldrene fikk passord med 
ranselpost. Undersøkelsen ble grundig annonsert og dekket på skolens hjemmesider. Til 
tross for dette hadde kun 47% av de inviterte svart ved tidsfristens utløp, mandag 17. 
november. Det ble derfor vedtatt å utvide fristen til 25. november. Alle foreldre på 3. og 6. 
trinn fikk påminning på SMS. Da endelig frist gikk ut hadde 95 har svart. Dette utgjør 58 
prosent. Dette aktualiserer validitet. Analysen av resultatene er i gang. Vi merker oss at 
foreldrene etterspør hvordan de kan følge opp skolearbeid og lekser samtidig som de 
oppgir høy grad av oppfølging.  
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn tas til orientering. 

Sak 10/15 Elevundersøkelsen 2014/2015 
Elevundersøkelsen ble gjennomført i blant elever på 7. trinn i november/desember 2014. 
94 prosent av 80 elever har fullført og gjennomført undersøkelsen. Analysen av resultatene 
er i gang. Vi merker oss at elevene oppgir høy grad av trivsel og lite mobbing. I den grad 
det oppstår negative hendelser skjer dette ute. Det arbeides videre med analyse av 
resultatene 
 
Vedtak 
Elevundersøkelsen 2014/2015 tas til orientering 
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Sak 11/15 HMS-rapport 2014 
Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune. Frist for rapportering 
er 1. februar. Rapporten var vedlagt innkalling 
 
Vedtak 
Skolens HMS-rapport tas til orientering. 

Sak 12/15 Reguleringsplan 2531 
Reguleringsplan 2531 – området ved Hinna stadion ble sendt ut på offentlig ettersyn i desember 
2014. Planen ligger på Stavanger kommune sine nettsider.  
Rektor foreslår at det fremmes merknader i henhold til sakspapirene, supplert med innspill i 
møtet. Driftsstyret drøftet saken og utrykte støtte til rektor forslag men kom med innspill med 
hensyn til blågrønn faktor. Dette momentet innarbeides i forslaget.  
 
 
Vedtak 
Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på bakgrunn 
av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som orienteringssak. 

Sak 13/15 Nasjonale prøver 2014 
Det vises til Sak 52/14. Resultatene har i år kommet i nytt format og er ikke direkte 
sammenlignbare med tidligere år. Resultatene har vært drøftet på trinnet og i hele personalet. 
Resultatene er lagt ut på skolens hjemmeside og enkeltelever har fått sine individuelle resultater. 
 
Vedtak 

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2014 tas til orientering. 

 
 
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 16/15 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 

Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Branntilsyn 
Rogaland Brann og Redning IKS gjennomførte tirsdag 24. februar branntilsyn på Jåtten skole. Branntilsynet 
ble gjennomført med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker, Forskrift om 
brannforebyggende tiltak og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  
Rektor, skolens vaktmester og bygningsansvarlig i Stavanger eiendom deltok under tilsynet. 
«Det ble ikke påvist avvik under tilsynet» heter det i branntilsynsrapporten av 17.03.2015. Men det ble gitt 
noen anmerkninger vedr «Mangelfulle rutiner for unormal og sterkt varierende risiko» og «Rømingsforhold i 
modulbygget».  
Refleks-konkurransen 
Vårens refleksvest konkurranse ble avsluttet fredag før vinterferien. Over 90 prosent av alle elevene 
på Jåtten skole har brukt refleks-vest på vei til skolen fra nyttår til vinterferien. Best av alle var klasse 
2D og 6C. I samarbeid med FAU ble også 5B kåret som vinner da to klasser på mellomrommet i 
realiteten sto likt, selv om prosentandelen for 6D var 0.,04 proent høyrere. 
To elever på 7. trinn, Tormod og Simon fra 7C, har hjulpet oss med organiseringen og opptellingen 
denne våren vært. FAU premierer de beste klassene med kinobilletter. 
Vandrepokal til skolelaget 
Jåtten skole deltok i skolesvømmestevnet i Stavanger. Skolelaget, gutter, sikret seg seieren og tok 
første napp i ny vandrepokal. Skolelaget, jenter, svømte inn til 2. plass. Øvrige resultater: Jenter, 7. 
trinn 1. plass, jenter 5. trinn. Gutter 7. trinn 1. plass, gutter 6. trinn 3. plass og gutter 5. trinn. To lærere, 
Dag Endresen og Bjørg Fagerheim og avdelingsleder Kristin Håvarstein var voksenledere under 
stevnet.  
Fotball 
Jåtten skole deltar i skolefotballturneringer både for jenter og gutter. Lagene fra Jåtten er videre etter 
de første rundene. Turneringen pågår fortsatt.  
Hei verden 
Skolen har mottatt takk og diplom for deltakelse i Omvendt Julekalender 2014. Samlet sett ble det samlet inn 
kr. 11 700 til Hei verdens arbeid. 
Bydelsquiz 
Skolene i Hinna bydel har arrangert felles kunnskapskonkurranse. Konkurransen har som mål å prøve og 
konkurrere i kunnskap, i grove trekk hentet fra kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Konkurransen foregikk 
på Gausel skole. Det var elever fra 4. trinn som deltok. John Peter Hernes var dommer. 
Vernerunde 
Etter initiativ fra SMU ble det i mars gjennomført vernerunde med elever. I etterkant av den ordinære 
vernerunden var rektor og elevene på vernerunde inn og ute. Referat fra vernerunden er vedlagt den 
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ordinære vernerunden. Elevene hadde mange gode innspill, og det blir grepet fatt i flere av disse. Rektor er 
interessert i at dette fortsetter. 
Kanonballturnering 
Elevrådet har gjennomført kanonballturnering. Alle klasser deltok. Turneringen var i år veldig spennende og 
til slutt gikk lag fra 4B og 7A av med seieren. 
Sommeraktiviteter 
Jåtten skole stiller skolelokaler til disposisjon for Sommersjakktreff i uke 26 og 27 og Sommerskole for 
Forskrefabrikken i uke 42. Det er Stavanger Sjakklubb Ungdom som arrangerer Sommersjakktreffet og 
Forskrefabrikken som arranger Sommerskolen.. 
Eldres dag 
Tradisjonen med å invitere til Eldres dag ble videreført inneværende år. Arrangementet ble gjennomført 
onsdag 25. mars i gymnastikksalen. 7. trinn sto for opplegget og invitasjonen, men elever fra alle trinn deltok 
med underholdnings. Det ble servert kaker og kaffe til de eldre. Elevene på 7. trinn var festkledde og var 
verter/vertinner. Ca. 60 eldre var til stede. Tidligere inspektør, Evilyn Johansson, var programleder. 
Ære til lærer-markering 
Foreldrerepresentanter fra flere klasser var på plass på skolen mandag 23. mars for å markere Ære-til-lærer 
dagen. Lærerene ble mottatt denne morgenen med gode ord, en rose og kaffe. Det var RogalandGNIST 
som sto for oppfordringen og FAU som organiserte markeringen på Jåtten skole. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 17/15 

SAK Regnskap 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Årsregnskapet for 2015 tas til orientering. Vedlegg: 

 

 

Det vises til Sak 05/15. 

 

Det har ikke skjedd endringer i resultatet i forhold til det som ble lagt fram i møtet. 

 

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 927 296, tilsvarende 102,06 prosent av årsbudsjettet 

på til sammen 45 013 000,-. 

 

Merforbruket er innarbeidet i budsjettet for 2015. 

 

Regnskapet for Jåtten skole inngår som en del av årsregnskapet for Stavanger kommune, og 

blir godkjent politisk i formannskapet i april/mai. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 18/15 

SAK Økonomirapport, januar-februar 2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Budsjettrapport for februar 2015 tas til orientering.  Vedlegg: 

 

  

I og med at budsjettet for 2015 ikke forelå i sist møte ble ikke økonomirapport for januar tatt opp i 

dette møte. 

 

Per dato foreligger tall ved utgangen av februar.  

 

Økonomirapporten per 28 februar 2015 viser et merforbruk på kr. 463 360,-, tilsvarende 105,6 

prosent av periodisert budsjett. 

 

På grunn av den økonomiske situasjonen i Stavanger kommune har Rådmannen pålagt alle 

kommunale virksomheter: 

 Tilpasning og omstilling. Tildelt budsjett skal holdes. Budsjettdisiplin 

 Økt grad av rapportering (månedlig) 

 

16. mars rapportert rektor på Jåtten skole følgende: 

 
All kjøp Johannes, kr. 622 000, for våren 2015 er ført på 
feb. Det reelle merforbruket per februar er derfor 
lavere. Våren 2015 blir utfordrende på grunn av inngåtte 
avtaler og flere som kommer tilbake fra 
fødselspermisjon. Merforbruk må tas inn i høst. 

Vi kjører stramt både på lønn/forbruk. Vakanse. Naturlig 
avgang. Ikke videreføring av vikariater. Viser til forrige måneds 
rapportering 

 

Som det fremgår av økonomirapporten og av rapportering er situasjonen meget krevende. Selv 

om det er flere forhold som ikke fremkommer i økonomirapporten og som altså vil påvirket tallene, 

er situasjonen at skolen bruker for mye. Det er all grunn til å tro at dette vil fortsette, og forsterke 
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seg utover våren. Dette skyldes inngåtte avtaler som ikke kan brytes og disponeringer det ikke er 

mulig å gjøre noe med før skoleåret er omme. 

 

Konsekvensene vil bli store med tanke på høsten 2015. Se for øvrig neste sak, Sak 19/15 

Budsjett 2015. 

 

Følgende forhold er verd å trekke fram: 

 Merforbruket 2014 er innarbeidet i budsjett og periodisert i 2015. 

 Skolens kjøp av to-språk tjenester hos Johannes er for våren 2015 ført på februar og ikke 

periodisert per måned våren 2015.  

 «Kompetanse for kvalitet» og noen andre inntektsposter, blant annet kompensasjon for 

praksis-studenter er ikke inntektsført. 

 Våren 2015 har skolen lite naturlig avgang, men noe. Samtidig vil flere ansatte som har 

vært i permisjon komme tilbake i jobb, samtidig som vikarer er ansatt ut skoleåret. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 19/15 

SAK Budsjett 2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

All økonomistyring tar sikte på at skolen skal holde 

seg til tildelt budsjettramme. 

Vedlegg: 

 

 
Det vises til RUNDSKRIV 18.02.15, BUDSJETT 2015 TIL SKOLENE I STAVANGER 
KOMMUNE, se under. 
 
Rundskrivet gir en nærmere orientering om tildelte budsjettrammer.  
 
Budsjettet tildeles etter en rekke kriterier, se rundskriv. Illustrasjonen under gir et bilde over 
budsjettets sammensetning. 
 

 
 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 44 850 000, fordelt på 
Skolebudsjett og SFO-budsjett slik tabellen under viser.   
 
Disse budsjett-tallene er ikke korrigert for merforbruk i 2014. Derfor fremkommer det en 
negativ budsjettdifferanse hvis en sammenligner dette med Økonomirapportering, februar 
2015, se Sak 18/15 
 

Jåtten Skole  
  

 SUM TOTAL 

 1 000 kr 

  sum kr 

Skolebudsjett 38 077 

Sfo-budsjett 6 773 

Ato/forsterket skole budsjett 0 

Sum budsjett 44 850 
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Tilsvarende tall for 2014, (NB) per februar 2014, var 43 106 000,-.  

 

Dette viser en budsjettøkning på ca. 1,7 mill. Innberegnet pris- og lønnsvekst gir dette en 

negativ økning. 

 

Budsjettet vil bli korrigert for elevtallsvekst/elevtallsøkning høsten 2015. Det ventes ikke stor 

elevtallsvekst til høsten, men elevtallet på 1. trinn høsten 2015 vil være lavere enn 

inneværende skoleår. Dette gir lavere tildeling. 

 

BUDJETT FOR JÅTTEN SKOLE, 2014 

 

 

BUDJETT FOR JÅTTEN SFO 

Nynorsk-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elever

Elevtall 2014/2015 (våren 2015) 105 94 92 73 82 69 78 593 0

Elevtall 2015/2016 (høsten 2015) 72 99 94 93 74 83 68 583 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 1 121,7 1 106,4 43,1 42,6 642 000 642 000 15 031 12 493 27 524 27 524

Kategoriserte elever 81,2 50,5 3,1 1,9 642 000 642 000 1 088 570 1 658 1 658

Seniorer 17,6 17,6 0,7 0,7 642 000 642 000 236 199 435 435

Utenbys elever 642 000 642 000 0 0

Minoritetsspråklige elever 53,0 53,0 2,0 2,0 642 000 642 000 710 598 1 308 1 308

Samiske elever 0

Driftsstyre 9 8 17 17

Driftsbudsjett 483 406 889 889

Kursmidler 21 17 38 38

Sum barnetrinn : 1 273,4 1 227,5 49,0 47,2 642 000 642 000 17 074,2 13 867,8 30 942,0 503 424 927 31 869

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 3 262 2 746 6 008 6 008

0 200 200 200

Sum barne- og ungd.trinn 1 273,4 1 227,5 49,0 47,2 17 074 14 068 31 142 3 765 3 170 6 935 38 077

Utviklingspermisjon, tjeneste 20203

Å      R      S      T      R      I      N      N
Sum

Annet :

Uketimer Årsverk

L Ø N N D R I F T

som gir egne 

nynorsk-grupper
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Det fremgår av budsjett-tallene over at vel 1,2 millioner av skolens totale budsjett er driftsmidler, 

eksklusivt skolebyggrelaterte utgifter, ca kr. 6 mill. Dette utgjør ca. 2,5 prosent av skolens totale 

budsjett. Driftsmidlene skal dekke alle former for forbruk og drift av Jåtten skole og SFO og er i 

stor grad bundet opp av faste utgifter.  

 

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

 

Budsjettsituasjonen er svært anstrengt, jmf. Sak 18/15 Økonomirapport februar 2015. 

 

I Sak 48/14 Økonomi, budsjett 2014 og HØP 2015-2017 fremkom det en rekke forslag til 

omstillingstiltak/innsparingstiltak. Driftsstyret ønsket ikke i desember 2014 ta stilling til konkrete 

tiltak men ba rektor, i samarbeid med personalet arbeide videre med aktuelle innsparingstiltak. 

 

Dette arbeidet har pågått siden, men det er ikke tatt avgjørende eller store grep. Årsaken til dette 

er i stor grad at effekten ikke vil være synlig før lønnsutgifter spares.  

 

I arbeidet med å planlegge neste skoleår arbeides det med innsparinger på flere områder; 

 

 Reduksjon av bemanningen i SFO (Naturlig avgang, vakanse) 

 Færre kontaktlærere 

 Redusert pedagogtetthet 

 Redusert deling i praktisk estetiske fag på mellomtrinnet 

 Noe sammenslåing av klasser i enkeltfag (5. trinn) 

 Opphør av funksjoner, ikke lovpålagte. 

 Opphør av samlingsstyrerfunksjoner. 

 Omlegging av biblioteksressurs 

 Redusert tildeling spesialundervisning, SNO, TFO, MMO 

Skolens ledelse jobber videre med innsparingstiltakene. Det er per dato utsikkert om nevnte tiltak 

vil være tilstrekkelige for å møte utfordringene høsten 2015. 

Skolefritidsordningen Jåtten

ORDINÆRE ELEVER

60 % 100 % omreg 100%

61 239 275,6

KATEGORISERTE ELEVER

antall kat.

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

1 3 4 61 243 304

LØNN

Ordinære Sterkt Utenbys Totalt Gj.snittslønn Kroner Kroner Kroner

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

13,23 1,47 14,70 437 422 3 472 000 2 958 000 6 430 000

DRIFT

343 000

SUM - LØNN OG DRIFT

6 773 000

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
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Det som synes helt klart er at flere lærere tilsatt i midlertidig stilling inneværende skoleår ikke vil få 

sine vikariater forlenget. 

 

Videre forutsettes det at skolen fortsetter en svært nøktern bruk av driftsmidler. Innkjøp begrenses 

til det som strengt tatt er nødvendig for daglig drift. Det gjøres ingen større investeringer eller 

innkjøp av læremidler utover det som er øremerkede avsetninger.. 

 

Utover dette er det ikke utarbeidet detaljert tallbudsjett for 2015. Rektor tar imidlertid sikte på at de 

tildelte budsjettrammer skal holdes. 

 

Rektor vil kunne supplere opplysningene i møtet. 

 

Driftsstyret blir orientert om den økonomiske situasjonen i hvert møte. 
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RUNDSKRIV 18.02.15  

BUDSJETT 2015 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE 
Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen 

av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene for 2015. Vi forventer at innholdet i dette notatet 

legges frem for og blir gjennomgått med skolens personale, tillitsvalgte og driftsstyre.  

 

Den totale netto budsjettrammen til hele grunnskoleområdet er på kr 1 357,9 mill. Skolenes 

samlede budsjettramme er bygget opp ved å ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett fra 

foregående år. Ut over dette inkluderer budsjettrammen også ressurser til kompensasjon for 

kostnader knyttet til lønnsoppgjør utbetalt i 2014 med helårseffekt for 2015, samt 

driftskonsekvenser av nye politiske vedtak og investeringer.  

 

I 2014 vedtok Kommunalstyret for Oppvekst (KO) endringer i ressursfordelingsmodellen for 

spesialundervisning. Kort oppsummert består endringen i at ressursen til kategoriserte elever i 

en overgangsordning på 3 skoleår blir overført til levekårsressursen, og deles ut på nytt i tråd 

med modell for tildeling av levekårsressurs. Unntaket er kategoriserte elever i STOLT-

avdelinger / forsterkede avdelinger, samt elever som kunne gått i STOLT-

avdelinger/forsterkede avdelinger, men som likevel går i ordinær skole (kategori 1A-elever). 

Modellen ble iverksatt fra høsten 2014, hvor 1/3 av ressursen til kategoriserte elever ble 

overført til levekårsressursen. Elevene i ordinær skole ble ikke ny-kategorisert, men 

grunnlaget for kategoriserte elever fra våren 2014 ble videreført uendret til høsten, samtidig 

som satsen per kategorisert elev ble redusert med 1/3. 2015 blir det andre året i 

overgangsordningen, det vil si at satsen per kategorisert elev reduseres med 1/3 for våren og 

2/3 for høsten. 

 

Økonomistyringen ved skolen må innrettes slik at størrelsen på aktivitetsnivået tilpasses 

gjeldende budsjettramme. Målsetningen er forbruksprosenten på 100 % ved utgangen av året. 

 

1.1 Budsjettrammen for 2015 

Hver skoles budsjettramme for 2015, som tildeles nå, inkluderer ikke eventuelt mer- eller 

mindreforbruk i 2014, det vil si effektuering av +/- 3 % -regelen. Vi ber dere snarest melde fra 

til Budsjett og økonomistyring om eventuelt behov for balanserte budsjettendringer 

vedrørende overførte prosjektmidler (øremerkede midler). Videre minner vi om at dere må 

bruke prosjektnummer når prosjektmidlene regnskapsføres. Ved utgangen av 2015 vil vi i 

hovedsak ikke overføre øremerkede midler på art 19500 (bruk av bundne fond) til 2016. 

 

De største endringene i budsjettrammen til grunnskole inkludert SFO for 2015 er: 

 Lønnsoppgjør kap. 3, 4 og 5     kr    51,2 mill 

 Økning internhusleie      kr    5,0 mill 

 Endret pensjonssats      kr – 4,6 mill 

 Elevtallsvekst grunnskole     kr    3,6 mill 

 Økt foreldrebetaling SFO     kr    4,9 mill 

 Rammereduksjon skoler     kr – 4,35 mill 

 Effektiviseringskrav      kr – 5,5 mill 

 Omfordeling fra ordinær skole til spesialundervisning kr    17,0 mill 

 Avslutte Åmøy skole og SFO    kr – 3,0 mill 

 Skoleplasser for elever fra Åmøy    kr    0,7 mill 

 Redusert reserve min. språklige og spes. undervisning kr – 1,8 mill 

 Redusert tilbud kurs, kompetanseutvikling, reisestipend kr – 1,0 mill 

 Reduksjon driftstyreordningen    kr – 0,3 mill 
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 Omstillingsmidler Tastarustå og Teinå trekkes tilbake kr – 1,0 mill 

 Den kulturelle skolesekken, red. aktivitet, busspenger kr – 1,2 mill 

 Grønt flagg, int. samarbeid, Oljemuseet   kr – 0,2 mill 

 Reduksjon brukerundersøkelser    kr – 0,2 mill 

 Rammereduksjon PPT og Lenden    kr – 2,4 mill 

 Lenden skole, avslutte leieforhold    kr – 0,85 mill 

 Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme  kr – 9,25 mill 

 

Det er ikke vedtatt en styrking i budsjettet som følge av en økning i kategoriserte elever. Det 

betyr at ressursen per kategorisert elev er redusert, for å kunne tilpasses skolerammen. 

 

Betaling for kjøp av undervisning fra Flerspråklig ressurssenter og for egenandel ved bruk av 

dagtilbud ved Lundsvågen naturskole, Engøyholmen og Hindal gård, vil bli gjennomført ved 

at SK-regnskap sender faktura til skolene det gjelder.  

 

Skolenes budsjettrammer tar i hovedsak utgangspunkt i følgende: 

 Elevtallet ved den enkelte skole. 

 Fordeling av levekårsressurs med basis i levekårsfaktorer fra Kommunalavdeling 

Kultur og byutvikling. 

 Ressurser til undervisning av utenbys elever etter liste fra fagstab skole. 

 Ressurser for vår og høst 2015 til kategoriserte elever, i henhold til oversikt fra fagstab 

skole.  

 Seniorenes reduserte leseplikt.  

 Den gjennomsnittlige lønnen til hver skole, eventuelt spesialavdeling og SFO-ordning 

per desember 2015.  

 

Den enkelte virksomhet har full frihet til omfordeling av budsjettmidlene innenfor egen 

ramme. Det betyr at virksomheten selv, i samarbeid med driftsstyret, fordeler den totale 

tildelte budsjettrammen mellom lønns- og driftsutgifter, og mellom ulike formål innen lønn 

og drift, slik at ressursutnyttelsen blir best mulig for den enkelte skole. Ved 

budsjettoppfølging blir skolene målt på forskjellen mellom regnskap og budsjett i kroner. 

Virksomheten er ansvarlig for at det finnes en økonomisk reserve til å håndtere uforutsette 

utgifter.  

 

 

1.2 Rapporter fra økonomisystemet (Web Rapportering) 

SK-regnskap har vedlikeholdsansvar for fellesrapportene fra økonomisystemet. Private 

rapporter må vedlikeholdes av dere selv. 
 

2. LØNN 
2.1 Ordinær undervisning, spesialundervisning og ressurskrevende elever 

Budsjettet til ordinær undervisning og spesialundervisning vises i separate vedlegg.  

 

2.2 Utenbys elever 

Det er lagt budsjett på tjeneste 20250 til skoler med avtale om undervisning av elever fra 

andre kommuner i 2015. Hvis avtalene med de andre kommunene blir endret, vil budsjettet til 

disse skolene bli endret tilsvarende. For nye utenbys elever lager skolene, i samarbeid med 

Oppvekstservice, faktura til de andre kommunene. Når disse pengene er kommet inn i skolens 

regnskap, ber vi om at skolen sender mail til Budsjett og økonomistyring med beskjed om 

balansert budsjettendring, der utgifts- og inntektsbudsjettet økes tilsvarende.  
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2.3 Utviklingspermisjon 
Budsjettmidlene til utviklingspermisjon er lagt inn i opprinnelig budsjett til skolene for 2015 

på tjeneste 20203 utviklingspermisjon.  

 

2.4 Ny telling av ordinære elever ved skolene høsten 2015 

Ny telling av antall ordinære elever ved skolene for høsten 2015, vil bli gjort ved hjelp av 

Extens mars/april. Derfor er det viktig at elevtallene i Extens til enhver tid er mest mulig 

oppdaterte.  

 

2.5 Personalkostnadsregnearkene 
Det er lagt inn nye pensjonssatser i personalkostnadsregnearkene. 

 

 

 

3. DRIFT 
3.1 Ordinær driftsbudsjettramme til skolene for 2015 

Grunnlaget for fordelingen av det ordinære driftsbudsjettet er gjennomsnittlig elevtall for 

2015. Satsene til hver elev avhenger av antall elever ved skolen, og synker når elevtallet 

vokser. Driftsbudsjettet er registrert på art 11051 lærebøker, og art 14290 kostnad 

merverdiavgift samt 17290 inntekt merverdiavgift.  

 

3.2 Kursbudsjettet 

Grunnlaget for fordeling av kommunalt finansierte kursmidler er et veid snitt av årsverkene 

ved skolene og SFO for våren og høsten 2015. Satsen for kursmidler er kr 600 per årsverk i 

ordinær skole og kr 1 200 per årsverk i spesialavdelingene. Budsjettmidlene er registrert på art 

11500. 

 

3.5 Egenandeler ved innbrudd eller tyveri 

Kontaktperson i forsikringssaker er Siri Dalsrud i Budsjett og økonomistyring. Egenandeler i 

forbindelse med innbrudd eller tyveri er kr 5 000 inntil videre. Hvordan skjemaet skal fylles 

ut samt andre viktige opplysninger angående forsikring, skader, egenandeler m.m., ligger i” 

forsikring” under” håndbøker” på Intranettsiden til kommunen. I tillegg ligger det 

informasjon om forsikring i Personalhåndboken. 

 

4. SKOLELOKALER 
4.1 Driftsbudsjett skolelokaler 

Budsjettet er registrert på tjeneste 22200 skolelokaler. Kjøp fra Byggdrift skal registreres på 

art 13804, renhold og vaktmestertjeneste utført av kommunale foretak.  

 

Budsjettet til elektrisitet er fremdeles plassert på den enkelte skole. Ved beregning av resultat 

+/- 3 % er både elektrisiteten og den tilhørende momsen utelatt. Budsjettet til elektrisitet er 

heller ikke tatt med blant vedleggene til skolebudsjettet for 2015.  

 

Samtlige kostnader ved drift av skolelokaler, også elektrisitet, skal regnskapsføres på 

tjeneste 22200 skolelokaler. 
4.2 Kompensasjon til skolene ved rehabilitering, utbygging etc. 

Kompensasjonen til skoler under rehabilitering/utbygging, er ikke beregnet ennå. Så snart 

beregningen av disse kostnadene er gjort, vil det bli registrert budsjettendringer og sendt 

melding til de aktuelle skolene. 

 

5. SFO-Budsjett 
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Budsjettet for hele året er fordelt med utgangspunkt i antall barn registrert fra Extens i 

desember 2014. Høstbudsjettet for 2015 vil bli omfordelt etter ny barnetelling i september 

2015. Det er satt av en liten reserve på sentral konto, for å dekke ekstraordinære utgifter og 

kostnader knyttet til nye kategoriserte barn. 

 

Lønnskostnader for personale som jobber i SFO skal regnskapsføres på tjeneste 21500 

SFO. Stillinger som er delt mellom skole og SFO skal splittes tilsvarende ved 

regnskapsføring. Send eventuelt inn nye lønnsmeldingsskjema til SK-regnskap snarest mulig. 

 

Matvarer og foreldrebetalte matpenger 

Kostnader til matvarer er budsjettert på art 11150 og foreldrebetalte matpenger på art 16012. 

Effekten av dette er at budsjettet for kostnader og inntekter knyttet til SFO blir mer korrekt, 

samtidig som nettobudsjettet til SFO forblir uendret fordi kostnadene og inntektene økes med 

like stort budsjett.  

 

Foreldrebetaling SFO 

Skolens økonomiske resultat etter + / - 3 % -reglen utelater foreldrebetaling SFO, for at 

eventuell svikt i egenbetalingen ikke skal påvirke skolens økonomi. Men inntektene føres på 

den enkelte skole. Følgende endringer i satsene foreldrebetaling SFO skal gjøres gjeldende: 

 

  60 % plass for perioden 01.08 til 31.12 økning per måned med kr 89 til kr 

1 920 

 100 % plass for perioden 01.08 til 31.12 økning per måned med kr 149 til kr 

2 780 

 

 

6.0 Budsjettendringsskjema 
Vedlagt følger budsjettendringsskjemaet, som skal brukes for 2015. Skoler som ønsker å 

foreta budsjettendringer fyller ut det vedlagte skjemaet, og sender dette elektronisk til 

Budsjett og økonomistyring for registrering. Mailen med budsjettendringsskjemaet skal enten 

sendes av rektor, eller med kopi til rektor. 

 

Budsjettendringene registreres i hele 1 000 kr og må være på kr 5000, eller mer. 

 

Husk at prosjektnummer skal brukes både ved regnskapsføringer og ved 

budsjettendringer. Dette gjør arbeidet med overføring av øremerkede midler enklere.   

Saksbehandlere: Siri Leidland Dalsrud (barneskoler) og Veslemøy Hagalid Haug 

(ungdomsskoler) 

 

Vedlegg til grunnskolebudsjettet for 2015: 

 Skolebudsjett 

Sfo-budsjett 

Ato-budsjett 

Samlet for hele virksomheten 

Skole pr mnd 

SFO pr mnd 

ATO pr mnd 

Samlet pr mnd 
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1a Elevtall ved barneskolene våren 2014 

1b Elevtall ved barneskolene høsten 2014 

2a Elevtall ved ungdomsskolene våren 2014 

2b Elevtall ved ungdomsskolene høsten 2014 

3 Ordinær undervisning (inkl. spesialundervisning) 

4 Seniorer 

5 Undervisning av utenbys elever i ordinær skole 

6 Undervisning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn 

7 Undervisning av elever med samisk 

8 Undervisning i spesialavdelinger og forsterkede skoler 

8b Oversikt over kategoriserte elever i spesialavdelinger og forsterkede skoler 

9 Administrasjonsressurs til spesialavdelinger og forsterkede skoler 

10 Driftsstyrehonorar 

11 Driftsbudsjett til ordinære skoler, spesialavdelinger og forsterkede skoler 

12 Frukt og grønt 

13 Oversikt over kategoriserte elever i ordinær skole 

14 Kursbudsjett til ordinære skoler, minoritetsspråklige og SFO, 

15 Kursbudsjett til spesialavdelinger og forsterkede skoler 

16 Lønnsbudsjett SFO 

17 Oversikt over 60 % plass og 100 % plass SFO-barn, ekskl. kategoriserte barn 

18 Oversikt over funksjonshemmede barn i SFO, vår og høst 

19 Driftsbudsjett SFO 

20 Skolebygg 

21 Utviklingspermisjon 

22 Budsjettendringsskjema 

23 Skjema for rapportering til driftsstyret 

24 Årshjul 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 20/15 

SAK Ståstedsanalysen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sluttrapport for Ståstedsanalysen tas til orientering. 

Driftsstyret ser fram til det oppfølgende arbeidet. 

Vedlegg: 

 

 
Det vises til Sak 50/14 
 
Første del av rapporten, fram til Oppsummering i fase 2 er gjengitt i driftsstyrets sakspapirer 
sendt ut til møtet 01.12.2014. Under gjengis sluttrapport etter fase 3. 
 
Nå gjenstår fase 4; Dialogen. Det er noe uklart når denne vil bli gjennomført, men skolen har 
fått følgende tilbakemelding etter at sluttrapporten er oversendt Oppvekst: 
 

Ser ut til at dere har hatt en grundig prosess. 

 

Ser fram til Dialogmøtet. 

 

Jeg ser at tilpasset opplæring og spes.undervisning er valgt som utviklingsområde. 

 

Jeg kan tenke meg å utfordre ledelsen i forhold til styrket skoleledelse og det å være «tett på». 

Hvilke tiltak/strategier vil dere prioritere for at lærerne skal føle at ledelsen er «tett på»? 

 
Dato for dialogmøtet er ikke fastsatt 
 

Ståstedsanalysen for grunnskole 
Jåtten skole 
 
Fase 1 og del 1 av fase 2 er sendt ut tidligere, se Driftsstyret 01.12.2014 HER 

 

Oppsummering av fase 2 
Oppsummering av de viktigste punktene fra drøftingen i personalet 

 

Resultatene av egenvurderingen ble drøftet i hele personalet under personalseminar i Amsterdam, november 

2014. Alle ansatte deltok. 

Rektor informerte om resultatet og presenterte SWOT-modellen som ble brukt i gruppearbeid i personalet. 

Gruppearbeidet er videre oppsummert og reultat lagt ut i It's learning; HER 

 
Samlet vurdering og valg av satsningsområder 
Styrker 

Læringsmiljø: 

http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-8766c5e9-bdca-4cc5-85d1-729580de6e3c.pdf
https://stavanger.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=14094&LocationType=1
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•Lese og skrive opplæringen 

•Lesing som redskap i alle fag 

•Sammenheng mellom mål, arbeidsmåter og vurdering 

•Tydelige og klare mål 

•Kartlegginger av nasjonale prøver 

•Samkjøring 

•Står på 

•Vurderingsskjema 

•Det er bra å være god 

•Foresatte kjenner kompetansemålene 

Digitale ferdigheter 
•Smartboard 

•I-pad 

•Elevene kan mye 

Tilpasset opplæring 
•Kartlegginger 

•Tidlig innsats 

•Melde fra til spes.ped teamet 

•Observasjon 

•Utnytte ressursene 

•Se den enkelte elev 

Vurdering for læring 
•Skjema 

•Styrke med 2 voksne i klasserommet (1.trinn) 

Kultur for læring 
•Stabilt, engasjert, dedikert og mangfoldig personale 

•Rom for å prøve og feile 

•Elevmedvirkning- flotte elever 

•Foreldreundersøkelse, hjem/skole samarbeid 

•God vurdering 

•Enhetsfølelse 

•Godt rykte, god stabilitet 

•God arbeidsmoral 

•Elevfokus 

•Tydelig visjon 

Ledelse 
•God ledelse 

•Ivaretar balansen mellom utvikling og stabilitet 

•Tydlige forventninger mellom skole og hjem 

•Elever er et felles ansvar 

•Godt samarbeid med tillitsvalgt 

•Lov og avtaleverk 

•Tydelig klasseledelse(relasjonsbygging) 

•Motivasjonsarbeid 

•Tilbakemeldinger 

•Tydelig/ryddig ledelse 

•Støtte mellom ledelse og personal 

•Klare forventninger av rektor  

 

Svakheter 

Læringsmiljø 
•Utnytte ressursene i klasserommet 

•Faglig kompetanseplan av lærerne 

•For høyt tempo 
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Digitale ferdigheter 
•Brukes som premie istedenfor verktøy 

•Læreravhengig 

•IKT opplæringen er for tilfeldig 

•IKT undervisning i spesialundervisningen 

Tilpasset opplæring 
•Ingen tar ansvar for å følge opp 

•Trenger system på oppfølging 

•Ressurs som flyter på tvers av fag og trinn 

•Treg saksgang(spes.ped team) 

•Uklarheter vedrørende elever med behov for spesialundervisning 

Vurdering for læring 
•Ressurser og organisering 

Kultur for læring 
•Planlegging 

•Mangel på drøfting av pedagogiske utfordringer i hverdagen 

•Felles arena for skole og SFO 

•Mange bygg 

•Vikarordningen(uforutsigbart) 

•Samarbeid / delingskultur 

•Bibliotek 

•Sladder 

•Mer veiledning til nyansatte 

Ledelse 
•Uenigheter mellom lærere og ledelse 

•Ledelsens tilbakemelding på utført arbeid 

•Enhetsfølelse 

 

Muligheter 

Læringsmiljø 

•Spesialundervisning i klasserommet 

•Systematisk oppfølging av nasjonale prøver 

Digitale ferdigheter 

•Bruke verktøy mer hensiktsmessig 

•Utnytte kompetansen vi har på huset 

•Bedre organisering 

Tilpasset opplæring 

•Omorganisering av spesialundervisningen 

•Tolærer system (flere muligheter mht spesialundervisningen) 

•Samme lærer for den enkelte elev i spesialundervisningen 

Vurdering for læring 

•Ivaretar den enkelte elev (faglig/sosialt) 

•En styrke for klasserommet 

Kultur for læring 

•Utnytte Jåttens faglige kompetanse 

•Flere sosiale aktiviteter 

•Sosiallærer 

•Vi skole 

•Dele kunnskap 

•Oppfølging av kartlegging 

•Samarbeid 



 

 

25/33 

•Felles tid til fag og spesialundervisning 

•Mitt Valg / Art 

•Spesialisere oss 

•Fadderordning 

Ledelse 

•Medbestemmelse på flere områder 

•Tilbakemeldinger styrkes 

 

Trusler 

Læringsmiljø 

(ingen) 

Digitale ferdigheter 

•Kompetanse 

Tilpasset opplæring 

•Økonomi 

•Mangel på faglig kompetanse 

Vurdering for læring 

•Ressurser og organisering 

Kultur for læring 

•Samarbeidsarenaer 

•Økonomi / rammer 

•Vikaropplegget 

•Overgang skole/SFO 

•Skjemavelde 

•Tid 

•Frykt for nye ting (personalet – motstand)-for «satt kultur» 

•Informasjon 

•Sykdom/permisjoner 

•Stor virksomhet 

•Utbrenthet 

•Spesialundervisningen nedprioriteres (vikarordn) 

•Kontroll 

•Uavklarte forventninger 

•For mange selvstendig næringsdrivende 

•Foreldre som stiller krav 

Ledelse 

(Ingen) 

 

 

Skolens samlede vurdering 

Oppsummerende vurdering ble gjort i det pedagogiske personalet tidlig i februar 2015. Rektor 

orienterte om fase 1 og 2, inkludert oppsummering av gruppearbeidene i fase 2. 

Drølftinger i grupper med påfølgende oppsummering i plenum. 

Oppsummeringen var entydig og samlende. 

Først og fremst ble det pekt på mangler og svakheter med innhold og organisering av 

spesialundervisningen. Dernest ble digitale ferdigheter nevnt som et mulig utviklingsområde. 
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Personalet uttrykte også tilfredshet ved skolen som sådan; høy trivsel, få konflikter, godt samarbeid, 

god undervisning og høyt læringsutbytte. 

 

 

Utviklingsområde 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 Tilpasset opplæring for de mange - spesialundervisning for de få. 

 Innhold, læringsutbytte og organisering. 

 Tidlig innsats og tidlig identifisering. 

 Oppfølging av kartleggingsprøver 

 

 

  



 

 

27/33 

 

 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 21/15 

SAK Plan 2531 - orienteringssak 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 

Det vises til Sak 12/15: Plan 2531. Det ble fattet slikt vedtak: 

 
Vedtak 

Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på bakgrunn av 

innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som orienteringssak. 

 

Merknader fra Jåtten skole ble sendt 02.02.2015 og er gjengitt i sin helhet under. (Høring 1) 

 

Jåtten skole mottok brev, datert 09.02.2015, fra Kultur og byutvikling: BEGRENSET HØRING 

PLAN 2531 – OMREGULERING FOR BOLIGER OG OFFENTLIG BEBYGELSE VED 

HINNA STADION. 

 

Det fremkommer av brevet at reguleringsmyndighetene som følge av merknader kommet i 

høringsperioden er innstilt på å omregulere en 65 kvadratmeter stor parsell fra undervisning til 

bolig. Området ligger nord for lekeplassen Blåfjell og nyttes i dag som privat hageareal. 

 

Den begrensede høringen går «kun til de direkte berørte parter og offentlige myndigheter.» 

 

Fristen for den begrensede høringen er satt til 06.03.2015. 

 

Rektor har, i brev av 24.02.2015, gitt høringssvar fra Jåtten skole. Brevet er gjengitt i sin 

helhet under. (Høring 2) 
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Høring 1 
 
 

Kultur og byutvikling 

Postboks 8001 

4068 Stavanger 

 

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  119/15 26.03.2015 

 

 

PLAN 2531 – MERKNADER FRA JÅTTEN SKOLE 
 

Det vises til Forslag til reguleringsplan, Plan 2531. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med 

merknadsfrist 06.02.2015. Det vises også til orienteringsmøte på Jåtten skole torsdag 22.01.2015. 

 

Driftsstyret ved Jåtten skole har behandlet saken i møte 02.02.2014, Sak 12/15: (utdrag av referat) 

 

Sak 12/15 Reguleringsplan 2531 
Reguleringsplan 2531 – området ved Hinna stadion ble sendt ut på offentlig ettersyn i desember 
2014. Planen ligger på Stavanger kommune sine nettsider.  
Rektor foreslår at det fremmes merknader i henhold til sakspapirene, supplert med innspill i 
møtet. Driftsstyret drøftet saken og utrykte støtte til rektor forslag men kom med innspill med 
hensyn til blågrønn faktor. Dette momentet innarbeides i forslaget.  
 
Vedtak 
Rektor gis fullmakt til å fremme merknader til reguleringsplan 2531 for Jåtten skole på bakgrunn 
av innspill fremkommet i møte. Merknader legges fram for driftsstyret som orienteringssak. 

  
 

Det vises også til merknader fremmet fra Jåtten skole i forbindelse med varsel om oppstart av 

reguleringsplan, Plan 2531, i brev av 23.04.2014. 

 

Først av alt en korrigering av faktiske opplysninger. Det heter på side 4 at Jåtten skole er en 

barneskole med 3 paralleller, totalt 21 klasser. Dette er ikke riktig. Jåtten skole har skoleåret 

2014/2015 fire trinn med fire paralleller og tre trinn med tre paralleller, til sammen 25 klasser. 

Samlet elevtall er 595 inneværende skoleår. Klassetallet vil være sannsynligvis være likt neste 

skoleår og elevtallet vil holde seg omtrent på dagens nivå.  

 

Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

 

Jåtten skole er svært tilfreds med at trafikksikkerhet har blitt et viktig tema i planen og at det 

foreslås ny løsning for adkomst til Jåtten skole.  
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Løsningen med en snuhammer synes å være en god løsning. Det hefter imidlertid noen spørsmål 

om snuhammeren og delvis stenging av Ordfører Askelandsgate vil være tilstrekkelig tiltak så 

lenge parkeringsplassen ved Betlehem opprettholdes. 

 

Videre er det gledelig at det gjort plass til nedgravd avfallsconteiner og at 

reguleringsbestemmelsene sier noe om sykkelparkering både for skolens elever og ansatte.  

 

Som det fremkommer av merknader av 23.04.2015 er trafikksikkerhet et svært viktig anliggende 

for Jåtten skole. Særlig på et punkt synes imidlertid foreliggende plan ikke å være god nok.  

 

På side 9 i saksframlegget pekes det på at de minste elevene har lekeareal på begge sider av gang- 

og sykkelstien som går igjennom vestre deler, opp mot Diagonalen, og at dette kan føre til konflikt 

mellom lekende barn og syklister i høy fart. 

 

Dette er meget forsiktig formulert. Nærmest daglig oppstår det konflikter mellom syklister og 

gående/lekende barn i dette området, særlig knyttet til skolestart. 

 

Selv om sykkelstien i forslaget til reguleringsplan har denne som bydelssykkelrute (heltrukket 

orange strek) er Jåtten skole av den helt klare oppfatning at denne sykkelruten må opparbeides som 

separert sykkelsti, med fysisk skille mot skolegård og lekeareal.  

 

I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at det er mange ungdomsskoleelever på vei til Hinna 

skole i tidsrommet for skolestart om morgenen. Det er naturlig at disse syklistene bruker 

bydelssykkelruter. Dette kommer i tillegg til annen gjennomgangstrafikk. 

 

Uteareal 

Planforslaget vil øke utearealet ved Jåtten skole.  På side 16 i saksframlegget kommer det like vel 

fram at utearealet ved Jåtten skole ikke vil tilfredsstille de anbefalinger Sosial og helsedirektoratet 

kom med i rapporten «Skolens utearealer – om behov for arealnormer og virkemidler» (2003). 

 

Planforslaget peker på at dette til en viss grad kompenseres med tilgang til nærmiljøanleggene og 

idrettsanlegget. Dette viktig og gledelig at reguleringsplanen slår fast at dette anses som en del av 

skoleområdet. 

 

Like fullt nytter ikke forslaget mulighetene for en ytterligere utvidelse fullt ut. Det foreslås derfor at 

skolens område utvides på to områder: 

 

Bedehuset Betlehem 

I forslaget legges det opp til at forsamlingslokalet, Betlehem, blir værende. Eiendommen 

foreslås regulert til kombinert forsamlingslokale og undervisning. Det heter på s. 12 i 

saksframlegget;  

 

«Tomta hvor Betlehem bedehus ligger, sørøst for Jåtten skole, reguleres til kombinert 

forsamlingslokale og undervisning med hensikt på å gi mulighet for videre utvidelse av 

skolen dersom det er behov i framtiden.»  
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Jåtten skole mener nåværende forslag er besynderlig og underes over hva «kombinert 

forsamlingslokale og undervisning med hensikt på å gi mulighet for videre utvidelse av 

skolen dersom det er behov i framtiden» innebærer.  

 

Planforslaget har, s. 9, beskrevet skolens framtidige behov. Samtidig peker planforslaget på 

at arealnormen ikke tilfredsstiller anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet. 

 

Den eneste tilfredsstillende løsningen på dette er å regulere tomten Betlehem til 

skoleformål. Dette vil også, bedre trafikkforholdene på skolens området og i tilknytning til 

skolen. 

 

På informasjonsmøtet på Jåtten skole torsdag 28. januar 2015 framkom det opplysninger 

om at det var søkt om å få opprettholde barnehagedrift i kjelleren i Betlehem. I forslag til 

reguleringsplan heter det, på s. 14: «Tomten vurderes som lite tilfredsstillende for 

barnehageformål, og vi vil ikke anbefale en regulering til dette formåle.»   

 

Jåtten skole vil i denne sammenheng påpeke at barnehagedriften i stor grad bidrar til den 

ugunstige og uoversiktlige trafikksituasjonen i Ordfører Askelandsgate. 

 

 

Midlertidig modulbygg 

Planforslaget legger til grunn at midlertidig modulbygg (P-bygg) rives når nybygg er 

oppført og tatt i bruk. Midlertidig modulbygg, 2012, ble oppført for å gi plass til veksten 

ved Jåtten skole fram mot 2019. Modulbygget står på et areal som per i dag, og i forslaget 

forblir, regulert til idrettsformål. 

 

Det fremgår av våre merknader av 23.04.2014 at Jåtten skole foreslår at arealet der bygget 

står omreguleres til skoleformål. Dette vil i svært liten grad forringe idrettsområdet. Dette 

vil videre øke skolens samlede areal og i større grad møte anbefalingene fra Sosial og 

helsedirektoratet. Til slutt vil det muliggjøre at modulbygget blir stående til bruk for skolen. 

 

Jåtten skole foreslår derfor at reguleringsplanen endres slik at arealet der midlertidig 

modulbygg i dag står omreguleres til undervisning. 

 

 

Framtidig nybygg 

Planforslaget har lagt framtidig utvidelse av Jåtten skole i dagens skolegård, mot Boganesveien, i 

forlengelse av dagens gymnastikk-bygg. Dette er et spenstig og interessant forslag som blant annet vil 

skjerme støy fra Boganesveien og bidra til at skolebygningene samles.  

 

Jåtten skole er imidlertid av den oppfatning at framtidig utbygging av skolen også kan legges som en 

forlengelse av dagens skolebygninger, på tomten sør for skolen. Bygningsmassen vil i dette tilfelle 

bidra til støyskjerming mot Diagonalen og mot rundkjøringen ned mot Jåttåvågen.   
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Jåtten skole er av den oppfatning at plassering av framtidig utvidelse av skolen utredes og vurderes 

ytterligere. Reguleringsplanen må ikke låse mulighetene, men åpne for at den endelige plasseringen av 

ny bygningsmasse blir optimal. 

 

Blågrønn faktor 

Jåtten skole er tilfreds med at håndtering av overvann er viet et eget avsnitt og at forslaget påpeker 

viktigheten av kvalitet på overvannshåndtering. Våte og skitne arealer er en utfordring ved en skole og 

utfordrende både med hensyn til sikkerhet og renhold. 

 

Når det i forslaget antydes åpne fordrøyningsbasseng og regnbed må det vises krøkt med tanke på 

utforming. Jåtten skole forutsetter at en blir tatt med på råd i den videre prosjekteringen av 

overvannshåndtering. 

 

 

Oppsummering 

Jåtten skole ser i utgangspunktet positivt på planforslaget og er svært tilfreds med at forslaget i så 

stor grad har fokus på trafikksikkerhet. Vi mener imidlertid at sykkelvei mot vest, Diagonalen, må 

avskjermes og separeres med fysiske tiltak gjennom hele skoleområdet. 

 

Videre mener vi at tomten til bedehuset Betlehem og eksisterende midlertidig modulbygg må 

omreguleres til undervisning og skoleområde, ikke minst for å – i størst mulig grad – møte 

anbefalingene fra Sosial og helsedirektoratet. Forslaget, slik det foreligger i dag, er svært uklart 

med hensyn til hva en kombinasjon av forsamlingslokale og undervisning innebærer, særlig med 

tanke på framtidige behov. 

 

Jåtten skole ber også om at reguleringsplanen åpner for ulike løsninger med tanke på plassering av 

framtidig utvidelse av nybygg ved Jåtten skole. Dette innebærer ikke at en er negativ til 

plasseringsalternativet som foreligger i forslaget, men at plassering-alternativer må utredes og 

vurderes i sammenheng med utforming og prosjektering. 

 

Planforslaget berører ikke utbygging- og anleggsfasen. I den sammenheng viser vi til punkt 6 i 

brev av 23.04.2014. 

 

  

 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

Høring 2 
 
 

Kultur og byutvikling 

Postboks 8001 

4068 Stavanger 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 
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 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  186/15 26.03.2015 

 

 

PLAN 2531 – BEGRENSET HØRING – MERKNADER FRA JÅTTEN 
SKOLE. 
 

Det vises til brev av 09.02.2015 fra Kultur og Byutvikling vedrørende begrenset høring, plan 2531. 

 

I planforslaget etter 1. gangs behandling, 12.12.2014, kommer det fram at utearealet ved Jåtten 

skole ikke tilfredsstiller de anbefalinger Sosial og helsedirektoratet kom med i rapporten «Skolens 

utearealer – om behov for arealnormer og virkemidler», selv etter de utvidelsene som er foreslått. 

 

I Jåtten skole sine merknader av 02.02.2014 påpekes det at utearealet bør utvides i forhold til 

forslaget etter 1. gangs behandling.  

 

Forslaget som fremkommer av brev av 09.02.2015 innebærer en ytterligere reduksjon av skolens 

arealer. Forslaget vil innebære en reduksjon på 65 kvadratmeter. 

 

Jåtten skole er av den klare oppfatning at skolens arealer ikke må reduseres, snarere utvides. 

Planforslaget peker på at skolen har knappe utearealer i forhold til skolens størrelse og framtidige 

behov og at arealene etter omregulering vil ligge under anbefalingene fra Sosial og 

helsedirektoratet. 

 

Den foreslåtte endringen er relativt liten, og – som nevnt i forslaget – samsvarer ikke bruken av 

denne parsellen med gjeldende regulering. At parsellen i dag nyttes i strid med gjeldende 

regulering kan ikke nyttes som argument for ytterligere reduksjon av skolens utearealer. 

 

Jåtten skole har i sine merknader av 02.02.2014 bedt om at utearealet ved Jåtten skole utvides. I 

den sammenheng har skolen pekt på to muligheter; arealene til bedehuset Betlehem og arealet i 

enden av Hinna idrettsanlegg, der dagens modulbygg nå stå. 

 

Jåtten skole mener altså at disse arealene må reguleres til undervisning, først og fremst for å sikre 

nødvendig uteareal i henhold til skolens størrelse og anbefalingene fra Sosial og helsedirektoratet. 

 

Jåtten skole er altså av den prinsipielle mening at skolens arealer ikke må reduseres, snarere 

utvides. 

 

Samtidig synes det aktuelle forslaget å være fornuftig og konsekvensene for skolens uteareal 

minimale. 
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Under forutsetning av at reguleringen medfører en utvidelse av skolens arealer i henhold til 

planforslaget etter 1. gangs behandling, og at reguleringen samlet sett møter anbefalingene fra 

Sosial og helsedirektoratet, har Jåtten skole ikke innvendinger mot at den aktuelle parsellen 

omreguleres til boligformål. Tilstrekkelige arealer regulert til undervisning må imidlertid sikres før 

en slik omregulering vedtas. 

 

 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

Rektor 

 

 

 

 

 

Kopi:  Driftsstyret, Jåtten skole 

 Oppvekst og levekår v/skolesjefen 

 


