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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540 168/19 12.03.2019 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 11.03.2019 kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, vara 
Monica Kverme, representant, andre ansatte, vara 
Lena Norberg, undervisningspersonalet, vara 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Oline Voll Laate, 7C, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 6A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall: Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Nina Øglænd, foreldrerepresentant, leder og vara Espen Johnsen. 

 

Sak 11/19 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 

www.minskole.no/jaatten,den 22.02.2018.  

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 12/19 Referat 
Referat fra møtet 15.01.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 16.01.2019. Referat ble også sendt ut med innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 15.01.2019 godkjennes. 

Sak 13/19 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Kanonball 
Elevrådet har gjennomført kanonballturnering. Turneringen skal evalueres på neste møte 
i Elevrådet. Lag fra 7C og 4 B vant turneringen. 
Hopp for hjertet 
Skolen er påmeldt Hopp for hjertet som arrangeres i april/mai. Elevrådet vurderer å utvide 
aksjonen til også å gjelde 1.-3. trinn med en intern konkurranse. Offisielt er det bare 4. – 
7. trinn som deltar i Hopp for hjertet. 
Talentiaden 
Elevrådet ønsker å undersøke om det er interesse for å gjennomføre Talentiade. 
Talentiaden blir i så fall gjennomført i mai. 
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Musikk i skolegården 
Elevrådet ønsker å ha musikk i skolegården i det store friminuttet etter påske og fram til 
sommeren.  
17.mai 
Leder og nestleder er klare til å holde tale på 17. mai. 
 
FAU 
17. mai 
Planleggingen av 17. mai er godt i gang. Mesteparten av tiden på sist møte gikk med til 
dette. 
Inkluderingsagenter 
FAU har hatt oppe arbeidsgruppens forslag etter møtet med Hallagerbakken skole. FAU 
er innstilt på å utarbeide Foreldretavle. 
Felles foreldremøte 
FAU arrangerer felles foreldremøte onsdag 10. april på Jåttå vgs. Det blir foredrag fra 
Stine Sofies Stiftelse; Modig, kompromissløs og alltid på barnas side. 
 
Personalet 
Kroppen min og jeg 
Alle klassene har nå vært igjennom leksjonene om Vold og seksuelle overgrep; Kroppen 
min og jeg. Helsesøster har vært til stede i undervisningen når læreren har hatt dette 
temaet oppe som en del av ordinær undervisning.  
Utviklingssamtaler 
De fleste klassene vil ha/starte utviklingssamtalene før påske. Skolen prøver denne våren 
ut en ny måte å gjennomføre utviklingssamtalene på, etter modell fra 7. trinn. Elevene vil 
ha presentasjoner av seg selv, og dette vil være en viktig del av utviklingssamtalene. 
DEKOM 
Personalet både i SFO og skole har i vår jobbet mye med Inkludering som tema, i 
rammen av DEKOM, et samarbeid med to skoler i Sola kommune. Målet er mer 
samarbeid, bedre relasjoner og klasseledelse og det jobbes på tvers av trinn. Peronalet 
gir positiv tilbakemelding. DEKOM omfatter også personalsamlinger på ettermiddagstid. 
Neste samling er på Sande skole 27. mars. 
Marton 
4. trinn jobber nå med forestillingen Martyon, om gamle Stavanger. Det bløir tre forestilling 
denne uken, en for foreldrene. 
SFO 
Kaneval ble gjenno0mført sist uke 
Mange praksisplasser, blant annet fra Ungdomstrinnet og Jåttå vgs. 
Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av SFO. SFO-leder er aktiv. 
Opptak til neste års SFO gjennomføres 15. april. I denne sammenheng planlegges 
besøksdager og besøkskvelder og det jobbes med overføringer. 
Fire fagprøver, to læringer og to ansatte, gjennomfører Fagprøve i Barne- og 
ungdomsarbeid i tiden fram til sommeren. 
 
 
Rektor 
Skolegård sør 
Skolen har fått følgende informasjon fra Park og Vei, som har ansvar for utbygging av 
skolegård sør: Anbudsfristen var 22. februar. Påregnet anleggsstart er i mars, uke 12. 
Frist for ferdigstilling av anlegget er skolestart 2019. Før anleggsstart vil det bli 
gjennomført et oppstartsmøte hvor representant for skolen, entreprenør, menighetshuset 
Betlehem og  Park og vei er med. Dette møtet blir 19. mars. 
Skjeggkre 
Det er observert Skjeggkre på Jåtten skole, ikke mye. Skadedyrsfirma har satt ut 
limfeller, først og fremst for å få en oversikt over omfang. Limfellene er 
ufarlige/giftfrie og må stå i ro i en periode. 
BETT 
Rektor og avdelingsleder Ståle Olsen deltok i slutten av januar på turen til 
datamessen BETT i London. Turen var arrangert av Stavanger kommune og IKT-
veiledere, skoleledelse, skolestab og skolepolitikere fra Stavanger deltok. Jåtten 
skole var bedt om å ha et erfaringsinnlegg om implementering av Chromebook på 
Jåtten. 
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BETT er en gigantisk messe om teknologi i skolen.  
Skolebesøk 
Jåtten skole hadde 12. februar besøk av en delegasjon fra Buggeland skole i 
Sandnes. Buggeland skole ville høre mer om Jåtten skole sin erfaring med 
utviklingssamtaler, elevpresentasjoner, på 7. trinn. En av våre lærere, Lena Norberg, 
delte erfaringene med representantene fra Buggeland. 
Skolebesøk 
I forbindelse med nasjonal evaluering av SFO hadde SFO besøk av Dag Mossige og 
Kari Nesse Nordtun, begge AP Stavanger, fredag 8. mars, Mona har også vært i 
kontakt med andre politiske partier i Stavanger og blant annet møtt representanter 
for Fr.P., Høyre, Miljøpartiet og Kr.F. ang. nasjonal evaluering av SFO. 
Skolebesøk 
Eirik Faret Sakariassen, SV Stavanger var på skolebesøk på Jåtten skoloe mandag 
11. mars. Sakariassen ønsket å se skolebyggene og bli orientert om skolen. Han har 
som mål å besøke alle skolene i Stavanger i inneværende periode. 
Fotball, håndball, friidrett og svømming 
Jåtten skole deltar denne våren i skoleturneringer i håndball, fotball og svømming. 
Rogalandscupen i håndball for skolelag ble spilt i Storhallen i januar. Guttelaget ble 
nummer to i turneringen. Jentelaget tapte semifinalen etter ekstraomganger. 
Skoleturneringen i fotball startet med innledende runder på Jåtten skole i 
begynnelsen av februar. Både guttelaget og jentelaget vant turneringene med 
komfortable marginer og går videre til neste runde. Per dato vet vi ikke når disse 
spilles. 
Uttak til skolesvømmestevnet er i gang. Skolesvømmestevnet arrangeres 11. april, 
utsatt fra 19. mars. Svømmestevnet arrangeres samme dag som Stavanger 
svømmehall gjenåpner etter lang tid stenging/rehabilitering. 
Skolen stiller i år igjen med lag i Tine-stafette. Tinestafetten arrangers 7. mai. 
Rømningsveier 
Rogaland Brann og Redning hadde 15. februar kontroll av rømningsveier på Jåtten 
skole. Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med byggeier, Stavanger eiendom. 
Det ble funnet mindre feil, som vil bli rettet. 
Nasjonal evaluering av SFO 
Avdelingsleder SFO, Mona Skaaren deltok 14. og 15. februar på nasjonal evaluering 
av SFO i Kristiansund. Mona var spesielt invitert til nettverket og var bedt om å holde 
et innlegg om Jåtten SFO. Reise og opphold var betalt. 
Foreldrekaffe 
SFO arrangerte foreldrekaffe i SFO tirsdag og torsdag i uke 8, tirsdag for 2. og 4. 
trinn, torsdag for 1. og 3. trinn. I forbindelse med foreldrekaffen på 2. trinn ble 
foreldrene bedt om å svare på foreldreundersøkelsen der og da. 
Svært godt oppmøte og god stemning. 
Refleksvestkonkurransen 
Vårens refleksvestkonkurranse ble avsluttet før vinterferien. Det var klassene 3B (1.-
4. trinn) og 6A (5.-7. trinn) som vant vårens konkurranse. FAU stiller med premier; 
kinobilletter til hele klassen. 
Skolehelsetjenesten 
Som en nyordning gjennomfører skolehelsetjenesten/helsesykepleierne 
skolestartsamtale med samtlige barn/foreldre på 1. trinn. I helsesamtalene tas opp 
hele og trivsel. Det gjennomføres en undersøkelse om barna trives på skolen og om 
de fysiske forholdene på skolen. Undersøkelsene skal i etterkant anonymiseres og 
omarbeides til en levekårsundersøkelse for elever på 1. trinn. 
Våre helsesykepleiere er godt i gang med undersøkelsen og rapporterer om at 
foreldrene og barn gir positive tilbakemeldinger både på trivsel og fysiske forhold ved 
skolen.  
Fysisk aktiv læring 
Som en oppfølging av Aktiv skole har Jåtten skole blitt utfordret til å delta i prosjektet 
Fysisk aktiv læring, SEFAL. Aktiv skole har vært på besøk på skolen og via FAU har 
skolen kjøpt inn nødvendig utstyr til trinnene for å øke mulighetene for å ta i bruk 
fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen. 
Dette engasjementet kan ytterligere utvides og systematiseres ved deltakelse i 
SEFAL, organisert av Høgskolen på Vestlandet, campus Sogndal. Per dato har fem 
lærere og en ansatt i SFO stilt seg positive til å starte videreutdanning, 15 
studiepoeng, innen Fysisk aktiv læring. 
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Talerstol 
Rektor har innhentet skisser av platting/talerstol til utebruk og til 17. mai. Tegningene 
er oversendt Jåttå vgs., tømrerlinjen, som er i gang med produksjon. Jåttå vgs. 
regner med å være ferdige før 17. mai. FAU bes ta kostnadene for materialer. 
 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 14/19 Regnskap 2018 
Fjorårets regnskap er ikke ferdigstilt. Regnskapet er knyttet opp mot Stavanger 
kommune og ferdigstilles i april/mai. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det blir 
endringer. Regnskapet viser et merforbruk på kr. 142 053,-. Dette tilsvarer 100.30 
prosent av tildelt budsjett. Merforbruket i skoledelen er på kr. 367 104,- mens SFO 
går ut med et mindreforbruk på kr. 225 051,-.  
 
Vedtak: 
Regnskap for 2018 tas til orientering. 

Sak 15/18 Økonomirapport, februar 
Økonomirapport per 31.01.2019 viser et merforbruk på 358 767,- tilsvarende 109.12 
prosent av tildelt budsjett. Rapporten gir ikke et fullgodt bilde av situasjonen per 
utgangen av januar.  
På grunn av tekniske feil i Visma legges ikke tall for utgangen av februar ut. Tallene 
som fremkommer av økonomirapport 28.02.2019 per dags dato er ikke relevante. 
Feilen ventes å bli rettet innen få dager. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport tas til orientering. 

Sak 16/19 Budsjett 2019 

Budsjett til skolene i Stavanger kommune ble tildelt 31. januar. Budsjettet er tildelt 
etter ny ressursfordelingsmodell. I år omfatter dette også ny fordeling av den 
såkalte leverkårspotten. Budsjett-tildeling er på til sammen kr. 42 422 000,- fordelt 
med kr. 35 998 00,- på skole og 6 424 00,- på SFO. 
Sammenlignet med tilsvarende tall i 2018 er dette en nedgang.  
Administrasjonen jobber med avklaringer og personalregneark for å tilpasse 
aktivitetsnivået til tildelt budsjett. Arbeidet så langt viser at dette er svært 
krevende, særlig for SFO.  
Slik situasjonen nå er krever dette: 

• Redusert aktivitet. Gjelder både skole og SFO, men i særlig grad SFO 

• Betydelig tilbakeholdenhet med tanke på innkjøp av nye læremidler og 
ordinær drift/forbruksartikler. 

• Ikke rom for utgifter til personalseminar høsten 2019. 

• Budsjettmål innen +/- 3 prosent, ikke budsjettbalanse 
 
 
Vedtak: 
Budsjett 2019 tas til orientering 

Sak 17/19 Foreldreundersøkelsen SFO 

Foreldreundersøkelsen SFO ble gjennomført i februar, først og fremst i 

forbindelse med foreldrekaffen i uke 8. Det er foreldrene til elever som går på 

SFO, 2. trinn som inviteres til å delta i undersøkelsen. 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelige. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 18/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 

I perioden 23. januar til 10. februar gjennomførte Stavanger 

medarbeiderundersøkelsen 2019; 10 faktor. Alle ansatte på Jåtten skole var 

invitert til å delta og det var satt av arbeidstid til å svare på undersøkelsen. 
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På grunn av en teknisk feil hos leverandøren av undersøkelsen vil ledere først 

få rapportene tidligst 13. mars. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 19/19 Skolemiljøutvalget 

Skolemiljøutvalget hadde møte 08.03.2019. Referat fra SMU ble delt ut i møtet. 
 
Vedtak: 
Referat fra SMU, 08.03.2019, tas til orientering. 

Sak 20/19 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak; 
---------- 

 

Videre møteplan skoleåret 2018/2019: mandag  13.05.2019 kl. 14:00. 
             
 
Nina Øglænd  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 


