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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake  395/14 08.04.2014 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1.  

Møtedato/ -tid: Mandag 07.04. 2014 kl. 14:00.  

Deltakere:  
Mette Kvannli, foreldrerepresentant  
Wenche Voll-Tungland, foreldrerepresentant, gikk under Sak 20/14 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte, gikk under Sak 19/14 
Ragnhild Lindø, vararepresentant, andre ansatte, kom under Sak 19/14  
Torunn Solvang, representant, lærerrepresentant 
Grethe Auflem, vara, lærerrepresentant, kom unded Sak 19/14  
Kristian Lillebakken, 7A, elevrepresentant, kom under Sak 19/14 
Kristin Bade Veire. Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: Bjarne Birkeland 

Meldt forfall: Marit K. Brurok, representant, lærerrepresentant 

 

 

Sak nr.:  

Sak 14/14 Innkalling og saksliste 
Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut per mail den 27.03.2014. Innkalling 
ble samtidig lagt ut på skolens hjemmesider. 
Sak 24/14 ble meldt i møte og sakspapirer delt ut. Det ble også delt ut tillegg i Sak 
18/14; Økonomirapport per 31.03.14.  
 
Vedtak 
1. Innkalling og saksliste med tillegg av Sak 24/14 godkjennes 
2. Wenche Voll- Tungland velges som nestleder for 2014. 

Sak 15/14 Referat 
Godkjenning og underskrift av møteprotokoll 03.02.2014 
Referat fra møtet 03.02.2014 ble sendt ut per mail den 04.02.2014. Samtidig ble referatet 
lagt ut på skolens hjemmeside. Referat fulgte også med i utsendelsen av innkalling og 
sakspapirer. 
 
Vedtak  
Referat fra møtet 03.02.2014 godkjennes. 
Driftsstyrets leder og rektor underskriver protokollen.  

Sak 16/14 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kunstkonkurranse 2014, Framtid 
Elevrådet har tatt initiativ til og organisert kunstkonkurranse med tema Framtid. 
Kunstverkene har i den siste tiden vært utstilt i vestibylen/glassgangen. Juryen har vært i 
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arbeid og offisiell utnevnelse av vinnerne blir torsdag 10. april. 
Talentiade 
Også i år arrangerer elevrådet talentiade for elever. Påmelding er satt til 30. april, audition 
starter 8. mai og finalen arrangeres 22. mai. 
Vinneren/ene inviteres til å delta/opptre på familiedagen på Vaulen, arrangert av Hinna 
Lions. 
Hopp for hjertet 
Rett over påske arrangeres kampanjen Hopp for hjertet. På Jåtten skole er dette en utvidet 
kampanje der alle klassene deltar i en intern konkurranse, mens de klassenetrinnene som 
har mulighet deltar i nasjonal konkurranse. Elevårdet står som arrangør og pådriver.  
Varsel om oppstart av regulering, plan 2531 
Tre elever fra elevrådet deltok på oppstartsmøte torsdag 3. april. 
 
FAU 
Leder 
FAU mangler fortsatt leder og styres per i dag av styret. Det er et håp å få på plass ny leder 
høsten 2014. 
17. mai og 7. kl. festen 
FAU er spesielt opptatt av to arrangementer denne våren, avvikling av 17. mai i 
skolegården og avvikling av 7. klassefesten i juni. Det er kontroll med dette og FAU skal ha 
møte i dag, 07.04.2014.  
Varsel om oppstart av regulering, plan 2531 
FAU var representert på oppstartsmøte torsdag 3. april.  
 
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 
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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. mai. Det er Utdanningsdirektoratet som har 
utarbeidet prøvene som er obligatoriske over hele landet. Foreldrene vil bli informert om 
prøvene på hjemmesiden. 
I tillegg gjennomfører skolen frivillige kartleggingsprøver i regning på 1. og 3. trinn, engelsk 
på 3. trinn. 
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. 
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. 
Medarbeiderundersøkelsen 2014 
Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse er kommet tilbake til skolen. 
Personalet er orientert om resultatene, men foreløpig bare i kortform. Ledelsen, HMS-
gruppa, Verneombud og arbeidsplasstillitsvalgt jobber videre med resultatene før 
videre arbeid i personalgruppene. 
Hodelus 
I uke 15 oppfordres foreldre til kampanje mot hodelus. Lus har vært et problem hele 
høsten/vinteren på småtrinnet. Skolen har stadig vekk fått meldinger om at lus er 
påvist hos elever og brev om dette er sendt ut i flere omganger på 1.-4. trinn. Skolen 
går derfor, i samarbeid med helsesøster ut med en felles oppfordring om en ekstra 
innsats mot lus i uken før påske, med oppfølging i påskeuken. Se skolens 
hjemmeside. 
  
Vedtak 

Sakene tas til orientering 

Sak 17/14 Regnskap 2013 
Sluttresultatet for Jåtten skole er identisk med det som ble lagt fram i sist møte og som viser 
et merforbruk på kr. 163 000,- tilsvarende 100,40 % av tildelt budsjett. Merforbruket vil bli 
overført 2014. Det er Formannskapet i Stavanger som godkjenner regnskapet. 
 
Vedtak 
Regnskap 2013 tas til orientering. 

Sak 18/14 Økonomirapport, mars 2014 
I innkalling var økonomirapporten for februar vedlagt. Rektor orienterte muntlig om 
den økonomiske situasjonen ved utgangen av mars. Per 31. mars viser regnskapet et 
mindreforbruk på kr. 90 541,50 tilsvarende 99,22 prosent av periodisert budsjett. 
 
Vedtak 
Økonomirapport for mars 2014 tas til orientering 

Sak 19/14 Budsjett 2014 
Totalt budsjettildeling, eksklusivt strøm, for Jåtten skole er 43 106 000,- fordelt på 
Skolebudsjett og SFO-budsjett. Budsjettet er ikke korrigert for merforbruk i 2013, kr. 
163 000,- 
Det er ikke utarbeidet internt tallbudsjett for 2014. 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. 
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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. 
 
Vedtak 
Budsjett for 2014 vedtas 

Sak 20/14 Prioriteringer 
Elever, foreldre og ansatte tar en gjennomgang over hva de ønsker dersom skolen får økte 
økonomiske rammer. Tilsvarende også hva som må prioriteres vekk dersom rammene 
reduseres. Prioriteringene inngår som en del av virksomhetsplan for Jåtten skole. 
Driftsstyret ser for seg at Elevrådet, FAU, ansatte og Skolemiljøutvalget involveres i 
arbeidet og setter opp sine prioriteringen innen utgangen av 2014. 
 
Vedtak 
Jåtten skole setter opp en prioriteringsliste som omtalt over og som inngår i arbeidet med 
ny virksomhetsplan. Elever, foreldre og ansatte bes delta i arbeidet og sette opp sine 
prioriteringen innen utgangen av kalenderåret 2014. 

Sak 21/14 Trafikk 
Saken dreier seg om hva som har skjedd med tanke på trafikk ved Jåtten skole siden 
sist møte. Det ble vist til innspill til Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan, 
anmodning om møte og svaret fra Park og vei. 
Politisk oppnevnt representant tar saken med seg til Bydelsutvalget, som har møte i 
morgen, tirsdag 08.04.2014. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 

Sak 22/14 Reguleringsplan, Jåtten skole 
Det er varslet oppstart av reguleringsplan, plan 2531. Planen omfatter Jåtten skole og 
området rundt og formålet med reguleringen er blant annet å legge til rette for 
utvidelse av Jåtten skole. 
Torsdag 3. april var det møte på Jåtten skole om denne reguleringsplanen.  
Innspill om merknader ble drøftet. 
 
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. 

Sak 23/14 Møteplan skoleåret 2014-2015 

Driftsstyret legger sine møter skoleåret 2014-2015 slik:  
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. 
Møtetidspunkt kl. 14:00. Møtested: Møterom 1, Jåtten skole 
 
Vedtak 
Møteplan for skoleåret 2014-2015 vedtas som vist under. 

Sak 24/14 Elevundersøkelsen 2013 
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2013 blir publisert i Skoleporten i dag, 7. april. 
Undersøkelsen ble gjennomført på 7. trinn høsten 2013 
Undersøkelsen ble revidert høsten 2013, og dette fører til noen endringer i hvilke 
indikatorer og indekser som blir publisert. Dette fører videre til at årets undersøkelse 
ikke uten videre kan sammenlignes med resultatene fra tidligere undersøkelser. 
Jåtten skoles resultater: 
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Vedtak 
Resultatene fra Elevundersøkelsen tas til orientering. 

 
Neste ordinære møte i Driftsstyret; mandag 02.06.2014. 
 
 
 
 
Mette Kvannli      Arne Kristian Espedal/s/ 
leder 
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skole, høst 2013 
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