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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 14/14 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

2. Wenche Voll- Tungland velges som nestleder for 

2014. 

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: 

 

Wenche Voll-Tungland ble valgt som representant for foreldre i FAU mandag 03.02.2014. 

 

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 -------- 

 

 

Videre møteplan Møteplan skoleåret 2013-2014: 
 
Mandag 02.06.2014 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 15/14 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 03.02.2012 godkjennes. 

Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 

 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 03.02-2014 ble sendt ut per mail den 04.02.2014. Samtidig ble referatet lagt 

ut på skolens hjemmeside, under menyen Driftsstyret.  

 

Det er gjort noen mindre endringer i nummerering av sakene som var feil i utsendt versjon. 

 
 

 

Møte- 

referat 
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 ake  123/14 26.03.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

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

 

Deltakere: Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant 
Frank Svanteson, representant for 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: Bjarne Birkeland, Oppvekst og levekår, Stavanger kommune 

Meldt forfall: Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
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Sak nr.:  

Sak 01/14 Konstituering, innkalling og saksliste 

Det vises til Reglement for driftsstyret ved skolene i Stavanger. 
 
Vedtak 
3. Driftsstyret ved Jåtten skole konstitueres med den representasjon som fremkommer av 

vedlagte liste. FAU må velge en ny representant for perioden 2014/2015.  
4. Mette Kvannli velges som driftsstyrets leder for 2014. Nestleder velges på neste møte. 
5. Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 02/14 Delegering 
Det vises til Reglement for driftsstyrer ved skole i Stavanger § 3-2 
 
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 03/14 Referat 
Referat fra møtet 02.12.2013 ble sendt ut per mail den 03.12.2013. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 02.12.2013 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen. 
 

Sak 04/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Aktiviteter 
Elevrådet har nylig arrangert sin første Rekord-dag. Dette ble arrangert i det store 
friminuttet. Planen er at dette blir arrangert en gang per måned. Det ble konkurrert i ulike 
disipliner; sjonglering, balansering, triksing, stille lengde, 60 meter og hoppetau. 
Elevrådet arrangerer også for tiden kanonball-turnering mellom klasser. 
Elevrådet jobber også videre med ide om temakvelder for elever. 
 
FAU 
Leder 
FAU mangler leder og ledes foreløpig av styret. FAU skal ha møte i dag og håper at ny 
leder blir valgt. 
Ny komitestruktur 
FAU har organisert seg på en ny måte. Ulike oppgaver fordeles på trinn. FAU møtene 
deles i to med fellesmøte først og deretter komitemøter på trinn. 
17. mai 
FAU har fokus på 17. mai arrangementet. Vaulen har signalisert at de ønsker å gå for seg 
selv. Dette er bydelen skeptisk til og ønsker at bydelsarrangementet blir et felles tog og 
arrangement i skolegården. 
 
Personalet 
Lærerne er opptatt av brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen.  
Flere lærere, og andre ansatte, går i vår ut i permisjon. Personalet er opptatt av om skolen 
klarer å skaffe kvalifiserte søkere til de ledige vikariatene og om konsekvensene dersom så 
ikke er tilfelle. Rektor viser i denne sammenheng til orienteringssak, se under.  
 

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 

file://admsys72/Users$/sk13319/2012-2013%20Jåtten/Driftsstyret/130204/www.linksidene.no/jaatten
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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. 
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 

http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/ntr/AA9D64057BE4C00AC1257C60002D7456?opendocument&u=Trivselprogrammet
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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. 

Egil Olsen har i etterkant meldt at han ønsker å komme til Jåtten, men vil bruke noe tid for å 
orientere seg om saken først. Rektor vil be trafikksikkerhetsutvalget i FAu delta i befaring 
med Egil Olsen. 
Ansettelser 
Tina Marie Fredric er tilsatt som miljøterapeut i 50% i SFO. Hun har i tillegg 35% vikariat i 
skoledelen. Tiltrer 01.02.2014. 
Inger Fjetland er tilsatt i vikariat som skolekonsulent. Skolekonsulenten går ut i slutten av 
mai. Inger Fjetland tiltrer 22.04.2014 i deler av stillingen. 
Vedrørende utlyste stillinger som assistent i SFO og lærervikariat har skolen fått kvalifiserte 
søkere og er i tilsettingsprosess. Tilbud om vikariat for lærer vil gå ut i løpet av kort tid . Det 
samme gjelder stilling som assistent i SFO. 
Reguleringsplan – utvidelse Jåtten skole 
Rektor har fått opplysninger om at varsel om oppstart av regulering av tomten sør for Jåtten 
skole vil bli sendt ut i første halvdel av februar. Reguleringsarbeidet vil ventelig ta inntil ett 
år. Rektor har videre gjort det klart for skolesjefen at skolen har klasseroms-kapasitet til å 
møte nåværende tilstrømning av elever fram til skoleåret 2018/2019. Planlagt utbygging av 
Jåtten skole bør forseres fram i tid.. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 05/14 Regnskap 2013 
Regnskap for 2013 vil ikke være endelig før tidligst i midten av februar. Alle tall som 
foreligger er dermed foreløpige. Per  31.01.2014 viser økonomirapporten et merforbruk på 
kr. 163 000,- tilsvarende 100,40 % av tildelt budsjett. Det ventes ikke store endringer i 
tallene. 
Dette er i så fall et tilfredsstillende resultat, særlig tatt i betraktning den økonomiske 
utviklingen i 2013. 

http://www.linksidene.no/minskole/jaatten/pilot.nsf/article/5A794DB7176B6268C1257C54002C34AE?opendocument&u=Skole-hjem%20informasjon
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Vedtak 
Status per møtetidspunkt tas til foreløpig orientering. Regnskap 2013 tas opp som sak på 
neste møte. 

Sak 06/14 Økonomirapport, januar 2014 
Se Sak 07/14. Økonomirapport har liten verdi før budsjettet foreligger. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 07/14 Budsjett 2014 
Skolen fikk rammen for budsjettet 2014 fredag 31. januar. Budsjettrundskriv er varslet 
i inneværende uke. Budsjettrundskrivet gir detaljer og premisser for budsjettrammen. 
Det er ikke aktuelt å jobbe videre med budsjett før budsjettrundskrivet foreligger. 
Totalrammen for Jåtten skole er per 31.01.2013 kroner 43,1 millioner. Sluttrammen for 
2013 var 41,4 millioner kroner, en økning på 1,7 millioner. Budsjettrammen for 2013, 
per 31.01.2013 var 39,8 millioner. 
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte 

Sak 08/14 Foreldreundersøkelsen, SFO 2013 
Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013 ble gjennomført i november 2013. Undersøkelsen ble 
gjennomført blant foreldre med barn i SFO på 2. trinn. 
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. 
 
Vedtak 
Driftsstyret er svært tilfreds med resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2013. 

Sak 09/14 Foreldreundersøkelsen, 2013, 3. og 6. trinn  
Foreldreundersøkelsen 2013, 3. og 6. trinn ble gjennomført i november 2013. 
Jåtten skole skårer svært jevnt med snittet i Stavanger kommune. Det er ingen dramatiske 
utslag, hverken positive eller negative. 
 
Vedtak 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn tas til orientering. 

Sak 10/14 Ordensreglene, revidering 

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. 

Driftsstyret er skeptisk til å slippe 4. trinn på sykkel og mener tidspunktet for endring 
av ordensreglene er lite gunstig, jmf. Sak 14/14. 
Det ble i denne saken presisert at det er en ordning for at elever med lang vei kan 
søke om dispensasjon før oppstart på 5. trinn. 
 
Vedtak 
Driftsstyret ber FAU vurdere saken på nytt og ønsker å se denne saken i sammenheng 
med trafikksikkerhet.  

Sak 11/14 Skolemiljøutvalget 
Skolemiljøutvalget ved Jåtten skole har hatt møte 23.01.2014. Referat ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak 
Referat 23.01.2014 fra SMU tas til orientering. 

Sak 12/14 Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen 2013 ble gjennomført blant elever på 7. trinn høsten 2013. 
Foreløpige rapporter ble lagt fram for driftsstyret. I løpet av våren vil resultatene bli 
ytterligere bearbeidet og komme til skolen i bearbeidet kortversjon. Skolen arbeider videre 
med å gjennomgå resultatene. 
 

Vedtak 
Elevundersøkelsen 2013 tas til orientering 
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Sak 13/14 HMS-rapport 2013 
Skolen rapporter årlig nøkkeltall til HMS-avdelingen i Stavanger kommune.  
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. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

Sak 14/14 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, 2014-2017 
Stavanger kommune reviderer sin Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsplanen er 
kommunens styrende dokument for trafikksikkerhetsarbeid. Målet er å sikre trygge 
oppvekstsvilkår og skoleveier for barn og unge.  
På bakgrunn av de momenter som fremkom 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. 
Driftsstyret ba også rektor skrive brev til trafikkskolene i regionen. Trafikkskoler bruker 
Ordfører Askelandsgate og parkeringsplassen til Betlehem til opplæring. Dette er ikke 
ønskelig. 
 

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. 
Rektor bes skrive brev til trafikkskoler for å unngå at Ordfører Askelandsgate brukes til 
opplæring. 

 
     
     
     
     
      
 
Mette Kvannli          Arne Kristian Espedal 
leder           rektor 
 
 

 

 
Videre møteplan Møteplan, skoleåret 2013-2014: 
 
Mandag 07.04.2014 
Mandag 02.06.2014 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 16/14 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
FAU 
Personalet 
 

Rektor 
Reguleringsplan 2085 
Jåtten skole har mottatt nabovarsel for Boganesveien 48, tomten nord for Riggtomten. Nabovarselen 
omfatter deling av tomt, riving av eksisterende bygg og oppføring av nye kontorbygg. Nye kontorbygg er 
justert i henhold til gjeldende reguleringsplan med hensyn til høyde og tilkomst. 
Etter samtale med Stavanger eiendom har Jåtten skole ikke kommet med merknader til planen. 
Matteuka 2014 
Skolen gjennomførte i uke 11 en egen matematikkuke. Alle klassene hadde fokus på praktisk matematikk. I 
tillegg var det praktiske matematikkoppgaver i vestibylen med innlevering av svar og premiering og 
«matematikkgrubliser»  på hjemmesiden. 
Litteraturuke 2014 
Rett over påske, i uke 17, i forbindelse med den internasjonale bokdagen, gjennomfører Jåtten skole årets 
litteraturuke. Alle trinn får tilbud om høytlesing, det blir utstilling i vestibylen og en rekke aktiviteter på 
trinnene.  
Trivselsprogrammet 
Trivselsprogrammet startet opp onsdag 12. mars med aktiviteter i det store friminuttet. De til sammen 52 
trivselslederene  er delt i to grupper med ansvar for hver sine dager. 
Trivselslederne var fredag før vinterferien på heldagskurs i Gautesetehallen, og TL ansvarlig var på kurs i 
Oslo før programmet ble satt i gang med aktiviteter i skolegården. 
Praksisskole 
Det vises til Sak 67/13 og opplysninger gitt under Sak 04/14 vedr Praksisskole. Jåtten skole inngår avtale og 
blir Praksisskole fra og med skoleåret 2014/2015. 
Aktiv skole 
Jåtten skole har søkt om deltakelse i Aktiv skole, et prosjekt for daglig fysisk aktivitet på 5. trinn. Prosjektet er 
et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger. Jåtten skole vil få status i 
prosjektet, men det er per dag dato noe uklart om skolen vi være deltaker i prosjektet eller referanseskole. 
Digitale ferdigheter 
Jåtten skole gjennomfører i mars/april kartleggingsprøver i digitale ferdigheter på 4. trinn. Prøvene er 
obligatoriske i Stavanger kommune. Det er Utdanningsdirektoratet som har utarbeidet prøvene. Foreldrene 
har fått informasjon om prøvene på hjemmesiden. 
Kartleggingsprøver i lesing og regning 
Jåtten skole gjennomfører obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. 
trinn i perioden 22. april til 9. juni. Det er Utdanningsdirektoratet som har utarbeidet prøvene som er 
obligatoriske over hele landet. Foreldrene vil bli informert om prøvene på hjemmesiden. 
Tilsettinger 
Det er foretatt en rekke tilsettinger i perioden februar/mars. 
Inger Fjetland er tilsatt som vikar for skolekonsulent Hege Janzon. Inger Fjetland starter i redusert stilling 22. 
april, eventuelt før. 
Trine Berqvam og Tanya Sjo er tilsatt i vikariat i skolen fra henholdsvis 1. mars og 17. mars og ut skoleåret. 
Begge tilsettingene er for lærere i permisjon. 
Erik Varhaug er tilsatt vikar, assisten i SFO, fra og med 1. februar og ut skoleåret. 
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Martine Yri har fått tilbud og takket ja til stilling som fagarbeider i SFO kombinert med arbeid i skolen, fra og 
med februar, fast stilling. 
Flere lærere, inneværende år tilsatt i årsvikariat, har fått tilbud, og takket ja, til fast stillinger ved Jåtten skole 
fra 01.08.2014. Dette gjelder: Kristine Gjøse Høiland, Camilla Kvia, Eli Landa, Mette Nicolaisen, Anette 
Solstrand. 
I tillegg har følgende fått tilbud, og takket ja, til årsvikariat fra 01.08.2014: Dette gjelder: Stine Eie Nordbø, 
Asbjørn Bryne Hogstad og Per Martin Mauroschat. 
Skolens ledelse arbeider med ytterligere tilsettinger i lærerstillingen. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 17/14 

SAK Regnskap 2013 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnskap 2013 tas til orientering. Vedlegg: 

 

 

Regnskapet for 2013 ble lagt fram muntlig i Driftsstyret i sist møte med et merforbruk på kr. 

163 000,- tilsvarende 100,40 % av tildelt budsjett. Presentasjonen i sist møte var med et 

forbehold, da regnskapet ikke var endelig avsluttet. 

 

Sluttresultatet for Jåtten skole er identisk med det som ble lagt fram i sist møte og fremkommer av 

rapporten under: 

 

 
 

Dette er et tilfredsstillende resultat, særlig tatt i betraktning den økonomiske utviklingen i 2013. 

 

Merforbruket for 2013 vil bli overført 2014.03.10 

 

Det er Formannskapet i Stavanger som vedtar regnskap 2013.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 18/14 

SAK Økonomirapport, mars 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

Økonomirapport for mars 2014 legges fram i møtet. 
 
Nedenfor vises økonomirapport ved utgangen av februar. 

 

 
 
Rapporten viser et mindreforbruk på kr. 356 792,-, tilvarende 96 % av periodisert budsjett. 
 
Det er flere forhold som bør nevnes: 
 

 Merforbruket fra 2013 er ikke overført 2014 

 Det er etterslep på lønn på grunn av nytilsettinger 

 Tilskudd til «kompetanse for kvalitet»,  våren 2014, er ikke refundert. 

 Betaling av kjøp av undervisning, våren 2014, Johannes læringssenter er ikke 
regnskapsført 

 Bunde midler til IKT, ca. kr. 250 000, er regnskapsført som inntekt men ikke utgift. 
 
Samlet sett innebærer dette at mindreforbruket i realiteten er langt mindre enn det som 
fremkommer i rapporten. Det reelle tallet er nær 99% av tildelt budsjett.   
 
Det er et ønske om at skolen vil kunne ta inn merforbruket fra 2013 i første halvår 2014. Dette er  
nødvendig også med tanke på utfordringen høsten 2014.  
 
Rektor vil kunne legge fram foreløpige tall for mars 2014 i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 19/14 

SAK Budsjett 2014 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Budsjett for 2014 vedtas Vedlegg: 

Rundskriv 03.02.2014 

 
Det vises til RUNDSKRIV 03.02.14, BUDSJETT 2014 TIL SKOLENE I STAVANGER 
KOMMUNE, se under. 
 
Rundskrivet gir en nærmere orientering om tildelte budsjettrammer. I rundskrivet er det tatt 
forbehold om ny ressursfordelingsmodell. Da rundskrivet og budsjettet ble sendt ut var 
forutsetningene for ny modell lagt inn i budsjettet, men modellen var da ikke vedtatt. 
 
I etterkant av dette er ny ressursfordelingsmodell vedtatt. Den nye ressursfordelingsmodellen 
gir Jåtten skole et svekket budsjettgrunnlag. Beregnet for 2014 utgjør dette - kr. 74 000. Full 
effekt av overgangen, etter overgangsfasen på tre år, er beregnet til – kr. 351 000 justert for 
2014 tall. 
 
Dersom driftsstyret ber om det vil rektor kunne orientere mer om den nye 
ressursfordelingsmodellen i møtet. 
 
Tabellene under er en konkretisering av 2014 budsjettet og viser tallene. 
 
Budsjettet tildeles etter en rekke kriterier, se rundskriv.  
 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 43 106 000,- fordelt på 
Skolebudsjett og SFO-budsjett slik tabellen under viser.   
 
Budsjettet er ikke korrigert for merforbruk i 2013, kr. 163 000,- som kommer som fratrekk 
 

Jåtten 
 

  

 

SUM TOTAL 

 
1 000 kr 

  sum kr 

Skolebudsjett 37 207 

Sfo-budsjett 5 899 

Ato/forsterket skole budsjett 0 

Sum budsjett 43 106 

 
 
Tilsvarende tall for 2013, (NB) per februar 2013, var 39 845 000.  

 

Dette viser en budsjettøkning på ca. 3,2 mill. Denne økningen gjenspeiler i hovedsak 

elevtallsøkning høsten 2014, samt økt lønnsnivå. 



 

 

14/34 

 

Det er i denne sammenheng forventet ytterligere økning i elevtall. Dette gjelder særlig 1. trinn 

neste skoleår og SFO høsten 2014. Dette vil det bli korrigert for i tellinger i mai og høsten 

2014. 

 

Det er ikke utarbeidet internt tallbudsjett for 2014. Skolens ledelse arbeider nå med å utarbeide 

personaldisponeringsskjema. Det vil være en utfordring å møte elevtallsutvidelsen og øvrige 

behov innen tildelt budsjettramme. Det er særlig ventet utfordring knyttet til et stort 1. trinn høsten 

2014.  

 

Driftsbudsjettet er stramt. Driftsmidlene er i svært høy grad bundet av faste utgifter.  

 

Rektor tar imidlertid sikte på at de tildelte budsjettrammer skal holdes innen rammen av +/- 3 % 

regelen. 

 

Dersom den økonomiske situasjonen tillater det vil rektor prioritere i henhold til behov.  

Personalseminar høst 2014 vil være høyt prioritert og rektor mener at dette vil kunne la seg 

realisere innen budsjettet. 

 

Driftsstyret orienteres om den økonomiske situasjonen i hvert møte. 

 

 

BUDJETT FOR JÅTTEN SKOLE, 2014 
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BUDJETT FOR JÅTTEN SFO 

 

 

 
 

 

 
 
 

  



 

 

16/34 

RUNDSKRIV 03.02.14  

BUDSJETT 2014 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 2014. 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 1 340,5 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 2013 med helårseffekt for 2014, samt 

driftskonsekvenser av nye politiske vedtak og investeringer.  

 

OBS : Budsjettet for 2014 er laget som at forslag til endring av ressursfordelingsmodell 

for spesialundervisning er vedtatt av Kommunalstyret for Oppvekst (KO). Vi presiserer 

at administrasjonen IKKE har forskuttert et vedtak av KO. Budsjettet viser kun 

resultatet av et eventuelt vedtak. Dersom KO ikke vedtar administrasjonens forslag, vil 

det omgående lages budsjettendringer som korrigerer budsjettet tilbake tilsvarende 

«gammel ordning». 

 

Kort oppsummert består endringen i ressursfordeling til spesialundervisning 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 ato-avdelinger / forsterkede avdelinger, samt elever 

som kunne gått i ato-avdelinger/forsterkede avdelinger, men som likevel går i ordinær 

skole (kategori 1A-elever). Dersom KO vedtar modellen, gjennomføres modellen fra og 

med høsten 2014, hvor 1/3 av ressursen til kategoriserte elever overføres til 

levekårsressursen. Elevene i ordinær skole blir i så fall ikke ny-kategorisert, men 

grunnlaget for kategoriserte elever fra våren 2014 videreføres uendret til høsten, 

samtidig som satsen pr kategorisert elev reduseres med 1/3. 

 

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 2014 

Hver skoles budsjettramme for 2014, som tildeles nå, inkluderer ikke eventuelt mer- eller 

mindreforbruk i 2013, det vil si effektuering av +/- 3 % -regelen. Vi ber dere snarest melde fra 

til økonomi-drift om eventuelt behov for balanserte budsjettendringer vedrørende overførte 

prosjektmidler (øremerkede midler). Videre minner vi om at dere må brukes prosjektnummer 

når prosjektmidlene regnskapsføres. Ved utgangen av 2014 vil vi i hovedsak ikke overføre 

øremerkede midler på art 19500 (bruk av bundne fond) til 2015. 

 

De største endringene i budsjettrammen til grunnskolene inkl. SFO for 2014 er: 

Lønnsoppgjør kap 4 vedr 2012     kr    7,7 mill 

Lønnsoppgj kap 3, 4 og 5      kr    9,6 mill 

Økning internhusleie      kr    8,6 mill 

Endret pensjonssats      kr    7,9 mill 

Valgfag ungdomstrinnet      kr    3,6 mill 

Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger  kr    1,0 mill 

Elevtallsvekst grunnskole     kr    5,3 mill 

Etter- og videreutdanning     kr    0,5 mill 

Omstillingsmidler Tastarustå og Teinå    kr    1,0 mill 
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Økt lærertetthet ungdomstrinnet (ennå ikke fordelt)  kr    5,2 mill 

Statstilskudd økt lærertetthet ungdomstrinnet   kr – 5,2 mill 

Avvikle frukt og grønt på u-trinnet fra høsten 2014  kr – 2,3 mill 

Opprettholde grunnskoleramme     kr    2,3 mill 

Økt ramme oppvekst inkl barnehage, ennå ikke fordelt  kr    8,0 mill 

IKT – satsing ungdomstrinnet     kr    3,5 mill 

Vakanser, tiltak for lavt sykefravær    kr – 1,7 mill  

Redusert økning elevramme     kr – 0,5 mill 

 

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

betyr at ressursen pr 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 2014 til kategoriserte elever, i henhold til liste fra fagstab 

skole.Inntaket til ato-avdelinger og forsterkede avdelinger var ikke ferdigstilt når 

budsjettet ble registrert. Denne ressursfordelingen vil bli gjort i løpet av våren. 

Reserven til elever med behov for spesialundervisning som ennå ikke er kategoriserte, 

for vår & høstsemesteret utgjør totalt kr 16,9 mill. 

 Seniorenes reduserte leseplikt.  

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

per desember 2013.  

 

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 2014. 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 
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regnskap, ber vi om at skolen sender mail til økonomi-drift med beskjed om balansert 

budsjettendring, der utgifts- og inntektsbudsjettet økes tilsvarende.  

 

2.3 Utviklingspermisjon 
Budsjettmidlene til utviklingspermisjon er lagt inn i opprinnelig budsjett til skolene for 2014 

på tjeneste 20203 utviklingspermisjon.  

 

2.4 Ny telling av ordinære elever ved skolene høsten 2014 

Ny telling av antall ordinære elever ved skolene for høsten 2014, vil bli gjort ved hjelp av 

Extens i midten av mai. 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 2014 

Grunnlaget for fordelingen av det ordinære driftsbudsjettet er gjennomsnittlig elevtall for 

2014. 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 Frukt og grønt 

Fordelingen av midler til frukt og grønt er videreført med samme sats som i 2013, kr 800, til 

hver elev på ungdomstrinnet og til skoler med elever på 1. til 10. trinn, for vårsemesteret 

2014. Dette budsjettet er registrert på art 11150 matvarer og med prosjektnummer 2040 gratis 

frukt og grønt. Ordningen avvikles fra og med høsten 2014, i tråd med nytt statsbudsjett. 

 

3.3 Kursbudsjettet 

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

ved skolene og SFO for våren og høsten 2014. Satsen for kursmidler er kr 600 pr. årsverk i 

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

11500. 

 

3.4 Egenandeler ved innbrudd eller tyveri 

Kontaktperson i forsikringssaker er Siri Dalsrud i økonomi-drift. 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 2014.  
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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 
Budsjettet for hele året er fordelt med utgangspunkt i antall barn registrert fra Extens i 

desember 2013. Høstbudsjettet for 2014 vil bli omfordelt etter ny barnetelling i september 

2013. 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 70 til kr 1 831 

100 % plass for perioden 01.08 til 31.12 økning per måned med kr 100 til kr 2 561 

 

6.0 Budsjettendringsskjema 
Vedlagt følger budsjettendringsskjemaet, som skal brukes for 2014. Skoler som ønsker å 

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

Økonomi-Drift 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: Anders Torvik Hansen i samarbeid med Siri Leidland Dalsrud 

Vedlegg til grunnskolebudsjettet for 2014: 
 Skolebudsjett 

Sfo-budsjett 

Ato-budsjett 

Samlet for hele virksomheten 

Skole pr mnd 

SFO pr mnd 
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ATO pr mnd 

Samlet pr mnd 

 

1a Elevtall ved barneskolene våren 2013 

1b Elevtall ved barneskolene høsten 2013 

2a Elevtall ved ungdomsskolene våren 2013 

2b Elevtall ved ungdomsskolene høsten 2013 

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. 20/14 

SAK Prioriteringsplan 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Jåtten skole setter opp en økonomisk 

prioriteringsliste. Elever, foreldre og ansatte deltar i 

arbeidet. 

Vedlegg: 

 

 

Driftsstyrets leder ønsker at Jåtten skole setter opp en prioriteringsplan for bruk av penger. 

 

Lærer, elever og foreldre tar en gjennomgang over hva de ønsker dersom skolen får økte økonomiske 

rammer. Tilsvarende også hva som må prioriteres vekk dersom rammene reduseres. 

 

I denne sammenheng vises til Revheim ungdomsskole, som har satt opp en slik prioriteringsliste. 

 

Driftsstyrets leder kan informere kort om forslaget. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 21/14 

SAK Trafikk  

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

Vedlegg 3 

 
 
Det vises til vedtak i Sak 14/14.  
 
Innspill fra Jåtten skole ble sendt 10.02.2014. Innspill til Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2014-2017 
vedlegges, se under. (VEDLEGG 20/14 – 1) 
 
Rektor har også sendt brev til trafikkskoler i distriktet, jf. vedtak i Sak 14/14.    
 
Rektor har i tillegg anmodet om møte vedrørende trafikksituasjonen i Ordfører Askelandsgate. Denne 
anmodning kom i etterkant av henvendelse fra Jåtten skolekorps og ble oversendt per brev den 14.02.2014 
(VEDLEGG 20/14 – 2).  
 

Anmodningen ble sendt til  

Stavanger kommune 

Bymiljø og utbygging v/Leidulf Sjørestad 

Park og vei v/Torgeir E. Sørensen 

Transportsjef Hildegunn Hausken 

 

med kopi til: Bydelsutvalget Hinna v/Karl W. Sandvik og Kristin Bade Veire, Driftsstyret Jåtten skole v/Mette 

Kvannli, FAU, Jåtten skole v/Tore Andre Eide, Kommunalstyret for Oppvekst v/John Peter Hernes, 

Kommunalstyret for miljø og utbygging  v/Egil Olsen, Skolesjef Eli Gundersen og 

Jåtten skolekorps v/Ane Sjøbu 
 
Jåtten skole mottok 21.02.2014 svar Bymiljø og utbygging, Park og vei. Svaret vedlegges.   (VEDLEGG 
20/14 – 3) 
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(VEDLEGG 20/14 – 1) 

 

 

Kultur og byutvikling 
Byplan 

 

  

 

 

 

 

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  141/14 10.02.2014 

 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR STAVANGER 2014-2014 
 

Det vises til skriv av 16.01.2014 vedrørende revidering av trafikksikkerhetsplan for Stavanger 
2014-2017. Jåtten skole er kjent med at det mulig å fremme innspill via Stavanger kommune 
sine hjemmesider. Dette er gjort den 10.02.2014 med følgende tekst: 
 

Jåtten skole 
1) Tilrettelegging, Ordfører Askelandsgate 
2) Generell trafikkøkning, fotgjengeroverganger 
3) Separering myke trafikanter, tilrettelegging for syklister 

 
På grunn av omfanget i dette innspillet sendes eget brev med vedlegg. Brevet sendes Kultur 
og byutvikling, Byplan, med digital kopi til transportplansjef Hildegunn Hausken og 
prosjektleder Stefan Kersting. 
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Driftsstyret ved Jåtten skole, i møte 
03.02.2014, i Sak 14/14 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, 2014-2017, fattet 
følgende vedtak: 
 

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. 

 

Bakgrunn 
Jåtten skole er Stavangers største grunnskole med 565 elever inneværende skoleår. Dette tallet 
vil øke. Framskriving av elevtall viser fortsatt vekst. Prognoser sier 800 elever i 2022. Stavanger 
kommune har planer for videre utbygging av skolen på tomt sør for nåværende bygningsmasse.  
 
Jåtten skole ligger i det mest utbyggingsintensive området i Stavanger, like ved nedkjøringen til 
Hinna Park. Skolen ligger nær sterkt belastede trafikkårer; Diagonalen, Riksvei 44 (Boganesveien) 
og Jåttåvågveien. I tillegg kommer jernbane og transportsyklister.  

Det er grunn til å vente at trafikkbelastningen vil øke. Det planlegges ytterligere utbygging av 
næringsbygg og boligområder i vår umiddelbare nærhet. Utbyggingen av Jåttåvågen er snart 
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halveies. Per i dag er det cirka 7000 kontorarbeidsplasser i Hinna Park. Det er planlagt 200 000 m2 
nye næringsbygg, tilsvarende 10 000 arbeidsplasser, 2000 nye boliger og nytt Folkebad.  I tillegg 
kommer utbyggingen av Jåttå Nord på andre siden av Diagonalen, en omfattende utbygging med 
boliger, idrettsanlegg og offentlig formål, til sammen 330 dekar. 

I denne sammenheng nevnes også Eiganestunellen/Ryfast.  Store mengder steinmasse, 1 000 000 
m3, skal fraktes til Jåttåvågen, hovedsakelig med lastebiler, rett forbi skolen. 

Samlet sett innebærer dette økt trafikkbelastning i området rundt skolen. 

Jåtten skole har over tid sett økende trafikkbelastning, økt elevtall og økt gjennomgangs-sykling 
som en utfordring. Skolen har derfor, særlig fra høsten 2012, iverksatt en rekke tiltak for å møte 
denne utfordringen. Dette gjelder både fysiske tiltak, markeringer og holdningsskapende arbeid. I 
eget vedlegg listes opp iverksatte tiltak fra høsten 2012 fram til i dag. Vedlegg 1 

Jåtten skole brukes intensivt også utenom ordinær skoletid, inkludert SFO-tid. En udokumentert 
påstand er at ingen andre skoler brukes mer på ettermiddags- kveldstid, og i helger, enn Jåtten 
skole. De ivrigste brukerne er: 

 Jåtten skolekorps, bydelskorps for Hinna bydel. 

 Stavanger kulturskole, Bydelskulturskolen på Gausel. 

 Jåtten sjakk-klubb. 

 Jåtten TeknoLab. 

 Eksternt utleie/utlån av skolens  gymnastikksalen v/Stavanger eiendom  

 Skolens/SFOs egen bruk utover ordinær skoletid  
 
Helsesjefen i Stavanger v/Miljørettet helsevern gjennomførte 19.03.2013 tilsyn med lovhjemmel i 
Folkehelseloven kap. 3; Miljørettet helsevern jf. Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. 
 
 I tilsynsrapporten av 09.03.2013 skriver Helsesjefen blant annet: (utdrag) 
 

Funn:  

Har ikke trafikksikker adkomst til skolens område for elevene og ligger i et utbyggingsområde hvor 

problemene vil øke. 

Anbefaling:  

I veilederen står det at sikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forebygge at ulykker skjer, og medvirke til at 

uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser som mulig. Det bør ikke være anledning til å 

kjøre på skoleplass eller lekeareal, unntatt ved nødvendig varelevering og lignende. Det bør skjermes 

mellom innkjørsel/parkeringsplass og fotgjengers og syklisters adkomst. Det anbefales å gjennomgå den 

trafikale situasjonen rundt skolen og se på om det er mulighet for få utbedre forholdene. 

 

Helsesjefen ber Bymiljø og utbygging, Park og vei, svare på dette innen 01.08.2013 
 
Bymiljø og utbygging, Park og vei, svarer i brev av 24.06.2013, journalnummer 47107/13 på 
Helsesjefens henvendelse. Nytt brev, dater 06.08.2013, fra Helsesjefen vedlegges. Vedlegg 2 
 
Med dette som bakgrunn gis følgende innspill til videre arbeid med Trafikksikkerhetsplan for 
Stavanger 2013-2014 i prioritert rekkefølge.  
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Innspill, Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2013-2014 
 

1. Tilrettelegging, Ordfører Askelandsgate 
 

Trafikkavviklingen i Ordfører Askelandsgate er kritisk.  Det er ikke tilrettelagt for trafikksikker 
avvikling i umiddelbar nærhet av skole. Det er vår påstand at byens største grunnskole har 
den dårligst tilrettelagte hovedatkomsten. Det vises også i denne sammenheng til 
Helsesjefens tilsyn av 19.03.2013. 
 
Deler av veien har fortau på en side. Resten har ikke fortau. 
 
I den korte gatesumpen inn av Boganesveien blandes skolebarn i flere retninger med 
transportsyklister og bilister. Gaten er blindvei og hovedatkomst til Jåtten skole, bedehuset 
Betlehem med parkeringsplass, barnehage lokalisert i kjeller av bedehuset Betlehem og 
institusjon i Ordfører Askelandsgate 12. 
 
Skolen er klar over at alternativ adkomst i Ordfører Tveteraasgate er tilrettelagt, og skolen 
har gitt klare signaler om at foreldre bør bruke denne i forbindelse med levering/henting av 
elever. Signalene er gitt både muntlig på alle foreldremøter, via tydelige plakater, løpesedler 
og opplysninger på skolens hjemmeside; aksjonen Ikke ett barn for mye. Vedlegg 3  Dette 
holdningsskapende arbeidet har dempet trafikken i Ordfører Askelandsvei. Gjenværende 
trafikk er imidlertid lagt over akseptabelt nivå. 
 
Jåtten skole, i nært samarbeid med FAU, har forestått løsning; rundkjøring og ny plassering 
av fotgjengerovergang i Ordfører Askelandsgate, ut mot Boganesveien. Forslaget vedlegges 
som skisse. Vedlegg 4 
 
Jåtten skole/Jåtten FAU kan om ønskelig utdype eller orientere nærmere om foreslåtte 
tiltak. 
 
Det bør iverksettes strakstiltak, samtidig som langsiktige løsninger ivaretas. 
 
Forslag til tiltak: 

1. Tilrettelegging med rundkjøringsløsning, se vedlegg 4. 
2. Alternative tiltak: 

a. Innkjøring forbudt 
b. Fysiske sperringer 
c. Opparbeidelse av fortau og opphøyet gangfelt 
d. Belysning 

 
 

2. Generell trafikkøkning, fotgjengeroverganger 
 
Trafikkøkningen i bydelen har vært stor, og er økende, se bakgrunn. 
 
I forbindelse med at Aker Solutions flyttet inn i nye lokaler i Hinna park i desember 2012, 
gjorde Jåtten skole, i nært samarbeid med FAU, en kartlegging av farlige/kritiske 
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krysningspunkt mellom biltrafikk og elever på vei til/fra skolen. I denne sammenheng ble det 
også kartlagt konfliktområder sykkel/fotgjengere, se neste punkt. 
 
Kartleggingen resulterte i en oversikt over kritiske krysningspunkt, markert inn på et flyfoto 
over området. Vedlegg 5 Vår kartlegging den gang viste 9 overganger med høy risiko. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fotgjengerunderganger 
2. Lysregulering 
3. Opphøyd gangfelt 
4. Belysning 
 
 

3. Separering myke trafikanter, tilrettelegging for syklister 
 
Jåtten skole opplever stadig vekk konflikter mellom syklister og fotgjengere. Fotgjengere er i 
denne sammenheng først og fremst skoleelever fra 5 år og oppover. Syklister er først og fremst 
transportsyklister på vei til og fra jobb. I Ordfører Askelandsgate opplever vi også ofte at det 
oppstår kritiske situasjonen mellom syklister og biler. 
 
Transportsyklistene har ofte høy fart. 
 
Sett fra nord mot sør er det i  tilrettelagt for sykling: 
 

 Sykkelfil i Boganesveien fra Hinna sentrum til Ordfører Askelandsgate.  

 Sykkel- og gangsti fra Hinna skole, langs fotballbanene, gjennom skolegården til Jåtten 
skole. 

 
Syklistene skal enten ned i undergang under Diagonalen eller Boganesveien og Jåttåvågveien, 
videre sørover mot Gausel/Forus eller østover mot Hinna Park. 
 
Det fremgår av vedlegg 1 at skolen har fått istandsatt fartsdempende tiltak for syklister gjennom 
skolegård. Det er imidlertid svært uheldig at en tilrettelagt sykkelvei går tvers igjennom en 
skolegård. Før skolestart er det trangt om plassen, også på sykkel- og gangstien langs 
fotballbanene med elever på vei til skolen og transportsyklister på vei til jobb. 
 
I Boganesveien er det sykkelfil i veibanen fram til Ordfører Askelandsgate. Her må syklistene 
enten over på fortau mot undergangene, eller inn Ordfører Askelandsgate. Særlig om morgen er 
det stor trafikk av elever mot skolen. 
 
Selv om det er markert fotgjengerfelt og sykkelfiler i undergangene er disse kritiske.  
 
På flyfoto, utarbeidet i forbindelse med Aker Solutions flytting til Hinna park, er kritiske 
konfliktområder mellom myke trafikanter markert med gult. Vedlegg 5 
 
Forslag til tiltak: 
1. Separat sykkelsti, godt avskjermet fra gangsti, tett inn mot Diagonalen, og gjennom skolegård, 

avgrenset med gjerde, fra Hinna skole til undergangene under Diagonalen/Boganesveien 
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2. Videreføring av sykkelfil, eller egen sykkeltrase, fra Hinna sentrum til undergangene under 
Boganesveien/Diagonalen.  

3. Separering av fotgjengere og syklister i undergangene 
Diagonalen/Boganesveien/Jåttåvågveien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Kristian Espedal 
rektor 
 
 

Kopi:  

Skolesjef Eli Gundersen 

Driftsstyret, Jåtten skole  

FAU/Trafikksikkerhetsutvalget 

 

 

 

Vedlegg 1: Iverksatte tiltak, Jåtten skole, opplisting 

Vedlegg 2 Brev fra Helsesjefen, Stavanger, datert 06.08.2013 

Vedlegg 3: Aksjon; Ikke ett barn for mye 

Vedlegg 4: Forslag til tiltak, Ordfører Askelandsgate 

Vedlegg 5: Oversikt over farlige krysningspunkt/fotgjengeroverganger 

 

 

 
  



 

 

28/34 

 
(VEDLEGG 20/14 – 2) 

 

Stavanger kommune 

Bymiljø og utbygging v/Leidulf Sjørestad 

Park og vei v/Torgeir E. Sørensen 

Transportsjef Hildegunn Hausken 

  

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 Q80 161/14 14.02.2014 

 

TRAFIKKSITUASJONEN I ORDFØRE ASKELANDSGATE, JÅTTEN SKOLE 
 

Jåtten skole har, 11.02.2014 mottatt henvendelse fra Jåtten skolekorps vedrørende 

trafikksituasjonen i Ordfører Askelandsgate ved Jåtten skole. Mailen, sendt fra leder i Jåtten 

skolekorps, Ane Sjøbu er gjengitt i sin helhet under. Skolekorpsets henvendelse beskriver 

med  tydelighet den kritiske og alvorlige trafikksikkerhetssituasjonen i ved Jåtten skole. 

 

Jåtten skole anmoder på det sterkeste om et snarlig møte med rette myndighet for å 

drøfte trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole. Mulige realistiske og 

gjennomførbare tiltak på kort og lang sikt bør drøftes og avklares. Et slikt møte kan 

gjerne finne sted på Jåtten skole, men vi ber Bymiljø og utvikling v/Park og vei foreslå 

tidspunkt. 

 

Mailen fra Jåtten skolekorps synliggjør at trafikksikkerheten ved Jåtten skole ikke bare er 

knyttet til skoletid, men også ettermiddag og kveld. Videre underbygger den beskrivelsen 

Jåtten skole og Jåtten FAU har gitt over tid. 

 

Løsningen som Jåtten skolekorps foreslår er å åpne skolegården; et nærmiljøanlegg og en 

lekeplass i tilknytning til et idrettsanlegg og en skole for ordinær trafikkavvikling og parkering. 

Det tas for gitt at Bymiljø og utvikling finner en slik løsning som uakseptabel. 

 

Jåtten skole og Jåtten FAU har tidligere fremmet konkrete forslag for sikker trafikkavvikling. 

Jåtten skole og FAU er av den oppfatning at dette er en realistisk og overkommelig løsning, 

som både ivaretar behov for umiddelbare strakstiltak og langsiktige løsninger. 

 

Jåtten skole har nylig, 10.02.2014, sendt innspill i det pågående arbeidet med 

Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014-2017. Dette innspillet med vedlegg gir en mer 

inngående beskrivelse av trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole, og det vises i denne 

sammenheng til dette. 

 

Det vises også til: 

 

 Henvendelse fra Jåtten skole til Bymiljø og utvikling 07.09.2012 vedr. 

trafikksikkerhetssituasjonen i Ordfører Askelandsgate med anmodning om skilting/fysiske 

tiltak. Behandling i Samarbeidsgruppen for trafikksikkerhet 04.10.2012 med befaring i 

forkant. Brev av 16.10.2012 til Jåtten skole. 
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 Tilsyn 19.03.2013;  Miljørettet helsevern i barnehager og skoler med tilsynsrapport av 

19.03.2013. Oppfølgingsbrev fra Helsesjefen til Bymiljø og utvikling av 06.08.2013. 

 Hinna bydelsutvalg. Behandlet i møte 04.06.2013; Sak 39/13, 10.09.2013; Sak 47/13 og 

19.11.2013; Sak 64/13. 

 Jåtten skole, FAU. Behandling og oppfølging, nedsetting av eget trafikksikkerhetsutvalg. 

 Jåtten skole. Iverksetting av en rekke tiltak; fysiske og holdningsskapende i perioden 

2012-2014, vedlagt Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2014-2017. 

 Stavanger Aftenblad, januar 2014, med oppfølging v/John Peter Hernes 21.01.2014. 

 Skolesjef Eli Gundersen. Innspill vedr trafikksikkerhet. Sendt transportsjef Hildegunn 

Hausken 29.01.2014 

 Trafikksikkerhetsplan for Stavanger, Innspill fra Jåtten skole. 10.02.2014 med vedlegg. 

 

 

 

Mail fra Jåtten skolekorps, sendt 11.02.2014 fra Ane Sjøbu til rektor Jåtten skole, Arne Kristian 

Espedal. 

 

Hei på Jåtten skole 

 

Etter snart et halvt år med stengt skolegård har styret i Jåtten skolekorps behov for å komme med en 

bekymringsmelding – og et sterkt ønske. 

Vi observerer hver mandag og onsdag ettermiddag svært farlige situasjoner i Ordfører Askelands gate i 

forbindelse med levering og henting av barn som skal delta på kveldsaktiviteter på skolen.  

Korpsets familier oppfordres til å kjøre inn på p-plassen ved bedehuset for å bidra til å dempe en svært farlig 

trafikksituasjon utenfor skolegården, men det er mange brukere av skolen på kveldstid som vi ikke når ut til, og 

det er vel ikke til å komme vekk fra at en del til tross for oppfordringer vil fortsette med å slippe av sine barn 

rett utenfor porten, både for å spare tid og for å sikre egne barn en tryggere atkomst. Deretter må de rygge og 

romstere for å komme seg ut av gaten igjen – samtidig som det kommer biler fra flere hold, og fotgjengere, 

syklister og andre myke trafikanter krysser gaten fra minst tre retninger; både fra p-plass og fra stikkveien bak 

bedehus og veien langs skolebygningen inn mot småskoletrinnet. 

Trafikksituasjonen er etter vår mening langt farligere enn noen gang før, og vi frykter at det bare er et 

tidsspørsmål før det skjer et alvorlig uhell.  

Vi ber derfor om tillatelse til å åpne skolegården for parkering mandag og onsdag ettermiddag når korpset har 

øvelse. Dette er de ettermiddagene hvor det er størst aktivitet på skolen, og hvor trafikksituasjonen utenfor 

porten inn til skolegården blir ekstra prekær. En løsning for å unngå vanskelige situasjoner med innelåste biler 

er å sette ut en plakatbukk ved porten disse dagene med informasjon om når den vil bli stengt.  

Vi deler ønsket hos skolens ledelse om trygge forhold for barn og andre myke musikanter på og rundt skolen. 

Vi håper derfor også at skolens ledelse ser at dagens situasjon skaper langt farligere trafikkforhold enn det som 

er forsvarlig. 

Vi ser frem til en god dialog rundt dette. 

 

Med vennlig hilsen Ane Sjøbu 

Leder i Jåtten skolekorps 

 

Kopi:  

Leif Kvamme og Sebastian Feddersen, styremedlemmer Jåtten skolekorps 
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På denne bakgrunn anmoder Jåtten skole på det sterkeste om et snarlig møte med rette 

myndighet for å drøfte trafikksikkerhetssituasjonen ved Jåtten skole. Mulige realistiske og 

gjennomførbare tiltak på kort og lang sikt bør drøftes og avklares. Et slikt møte kan gjerne 

finne sted på Jåtten skole, men vi ber Bymiljø og utvikling v/Park og vei foreslå tidspunkt. 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Dette brevet sendes kun elektronisk. 

 

 

 

 

Kopi: 

 

Bydelsutvalget Hinna v/Karl W. Sandvik og Kristin Bade Veire 

Driftsstyret Jåtten skole v/Mette Kvannli 

FAU, Jåtten skole v/Tore Andre Eide 

Kommunalstyret for Oppvekst v/John Peter Hernes 

Kommunalstyret for miljø og utbygging  v/Egil Olsen 

Skolesjef Eli Gundersen 

Jåtten skolekorps v/Ane Sjøbu 
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(VEDLEGG 20/14 – 3) 
 

 

 

 

Arne Kristian Espedal 

 

 

   

 

Bymiljø og utbygging 

Park og vei 

 

Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Løkkeveien 99 

Telefon: 04005. Faks: 51507008 

E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no 

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr. NO 964 965 226 

 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO 

 JOB-14/3006-2 15075/14 21.02.2014 

 

 

SVAR - TRAFIKKSITUASJONEN VED JÅTTEN SKOLE 

 
Vi viser til deres henvendelse til Stavanger kommune datert 14.02.2014 vedrørende spørsmål om 

trafikksituasjonen i Ordfører Askelands gate ved Jåtten skole. 

 

Park og vei ser ingen tiltak vi kan gjennomføre for å bedre trafikksituasjonen i Ordfører Askelands 

gate ved Jåtten skole innenfor gjeldende reguleringsplan. Saken sendes derfor over til Transportplan 

for videre behandling. 

 

Park og vei har i samarbeid med Transportplan hatt en god gjennomgang av trafikksituasjonen 

rundt Jåtten skole. Skiltingen rundt skolen har vært oppe i samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet. 

Dette er en tverrfaglig høringsinstans som består av representanter fra politiet, Statens vegvesen, 

Stavanger parkering og Stavanger kommune ved Transportplan og Park og vei. Gruppa 

konkluderte med at trafikksikkerheten rundt skolen ikke kunne bedres ytterligere ved hjelp av 

skilting. 

  
 

Med hilsen 

 

 

Torgeir Esig Sørensen Jorunn Oltedal Brembo 

park- og veisjef saksbehandler 

 
Kopi til: 

Karl W. Sandvig, ,   

Kristin B. Veire, ,   

Kvannli Mette, ,   

Tore-Andre Eide, ,   

John Peter Hernes, ,   

Egil Olsen, ,   

Ane Sjøbu, ,   

Transportplan - Hildegunn Hausken 

Oppvekst - Eli Gundersen 

 
Vedlegg: 

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

SAK NR. 22/14 

SAK Reguleringsplan, Jåtten skole  

FORSLAG TIL 

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 i neste 

møte. 

Vedlegg: 

 

 
Jåtten skole har mottatt «Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for plan 2531 
reguleringsplan for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna stadion.» 
 
Planområdet fremkommer av kart: 
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På kommunens hjemmeside heter det: 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Jåtten barneskole, og å vurdere 
trafikksituasjonen for blant annet å skape en tryggere skolevei. I tillegg skal det rettes opp i 
uoverensstemmelser i gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. 

Det arrangeres informasjonsmøte vedrørende planen, torsdag 3. april 2014, kl 16.30–17.30 i 
dramasalen på Jåtten skole. 

Eventuelle merknader sendes innen 25. april 2014 til:  
Stavanger kommune, Kultur og byutvikling, Postboks 
8001, 4068 Stavanger 

Merknader kan også sendes per e-post til: 
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 
Vennligst oppgi bostedsadresse ved innsending av 
merknad. 

Alle spørsmål rettes til Servicetorget 
Olav Kyrres gate 23, tlf 04005 (tast 3 ved forespørsel om valg). 

Rektor vil være til stede på møtet torsdag 3. april og vil kunne orientere driftsstyret om 

innholdet i møtet. 

Det bør i etterkant av orienteringsmøte 3. april vurderes hvilke merknader Jåtten skole gir til 

reguleringsplan 2531. 

Forslag til 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 i neste møte. 

 

  

http://www.stavanger.kommune.no/Documents/KBU - Kultur og byutvikling/PLANSAKER/Oppstart/Oppst. 2014/2531/2531 oversiktskart.pdf
mailto:postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 23/14 

SAK Møteplan, skoleåret 2014-2015 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Møteplan for skoleåret 2014-2015 vedtas som vist 

under.  

Vedlegg: 

 

 
 

Møteplan for skoleåret 2013/2014: 

 

FAU har møter hver første mandag i måneden. Der dette faller sammen med 

ferie/helligdager, påfølgende mandag. 

 

Driftsstyret legger sine møter i forkant av FAU møtene, annenhver måned.  

 

Møtetidspunkt kl. 14:00 

 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole 

 

mandag 13.10.2014 

mandag 01.12.2014 

mandag 02.02.2015 

mandag 13.04.2015 

mandag 01.06.2015 

  

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 


