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 ake 17/27540 377/19 14.05.2019 

 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 13.05.2019 kl. 14:00.  

Deltakere: Nina Øglænd, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Oline Voll Laate, 7C, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til:  

Meldt forfall: Ludvig Hogstad Johannesen, 6A, elevrepresentant 
 
 

Sak 21/19 Innkalling og saksliste 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 03.05.2019. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

Sak 22/19 Referat 
Referat fra møtet 11.03.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 12.03.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 11.03.2019 godkjennes. 

Sak 23/19 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
Hoppetaukonkurransen er i gang. 4.-7. trinn deltar i den nasjonale Hopp for hjertet 
konkurransen, mens 1.-3. trinn er med i den interne hoppetaukonkurransen på Jåtten 
skole. Stort engasjement hos elevene. 
Talentiaden 
Elevrådet arrangerer Talentiade. Det blir audition for 1.-4. trinn onsdag og torsdag i uke 
21 og finaler onsdag 29. mai.  
17. mai 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Oline Voll Laate og Ludvig Hogstad Johannesen, leder og nestleder i Elevrådet, holder 
årets 17. mai tale på Jåtten skole 
 
FAU 
17. mai 
FAU er fullt opptatt med planlegging av 17. mai. Det blir noe nytt i år; allergi kiosk, kiosk i 
gymnastikksalen, ny talerstol. 
Valg 
Tone Hilde-Larsen går ut av SMU. Ny representant er Kjersti Jansen. 
FAU må velge ny leder og ny representant til driftsstyret. Saken er utsatt til neste møte i 
juni. 
Felles foreldremøte 
Det var svært dårlig foreldreoppmøte på felles foreldremøte med Stine Sofies stiftelse i 
april. FAU vil vurdere om en skal fortsette med disse fellesmøtene, eventuelt søke andre 
samarbeidspartnere. 
 
Personalet 
17.mai 
Det går mye i 17. mai for tiden, det øves på sanger og tog, tegnes og males. 
Skolejogg 
6. trinn arrangerer skolejogg onsdag 15. mai. 
Vennskapsmusikal 
3. trinn øver på vennskapsmusikal. Framføres på skolen og foreldre i begynnelsen av 
juni. 
Avslutningsfest 
7. trinn er opptatt med utviklingssamtaler og avslutningsfest. 
Avaldnestur 
6. trinn drar puljevis til Avaldsnes denne uka. 
SFO 
Har hatt besøk av Arkeologisk museum i forbindelse med arkeologiske utgravinger ved 
Skogsbakken. 
Har for tiden barnehagebesøk for barn som skal begynne på skolen til høsten. I juni 
arrangeres besøksdager, fire ettermiddager, for foreldre og barn. 
SFO er midt i Friluftslivsukene, med aktivitetsdager, båtturer og idrettsdag. 
SFO drar med elevene pp 4. trinn på avslutningstur til Dyreparken i Kristiansand i 
månedsskifte mai/juni. 
 
Rektor 
Aktivitetsplaner 9A 
Fra 1. januar til 1. mai er det utarbeidet to ny aktivitetsplaner i henhold til 
Opplæringslovens kapittel 9A. 
Flere av de til sammen 9 aktivitetsplanene som ble utarbeidet høsten 2018, fra 1. august 
til 31. desember, videreføres utover våren. 
En av de to saken denne våren er videresendt Fylkesmannen i Rogaland. Skolen 
innrapporterte innen fristen Fylkesmannen hadde satt. Skolen har per dags dato ikke fått 
tilbakemelding fra Fylkesmannen i Rogaland, og vil etter muntlig tilbakemelding fra 
Fylkesmannen ikke få dette før etter sommeren.  
Skolegård, sør 
Utbygging av ny skolegård sør for eksisterende bygg sør tok til 20. mars. Det er 
Stangeland som er hovedentreprenør for utbyggingen. Stavanger kommune, Park og vei, 
er utbyggere. Det er iverksatt sikkerhetstiltak i henhold til kommunale prosedyrer for 
anleggsarbeid på og nær skoler og barnehager. Foreldrene er orientert om 
konsekvensene på skolens hjemmeside, og skolen har løpende kontakt med utbygger. 
Etter kontrakten skal ny skolegård står ferdig 15. august 2019. 
Skolesvømmestevnet, Stavanger 
Jåtten skole deltok med klasselag og skolelag, gutter og jenter, på skolesvømmestevnet 
som ble arrangert samtidig med at Stavanger svømmehall ble gjenåpnet etter lag tid 
stenging. Skolen gjorde det svært godt i konkurransene. Det er laget en egen sak på 
skolens hjemmeside med resultatliste. 
Fotball 
Jåtten skole er videre i ragalandsturnering i fotball, både for jenter og gutter. Lagene har 
spilt to runder, cuprunder med flere skoler involvert. 
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Jåttis 
Fra påske og fram til sommeren er det Jåttis, trim i skolegården, hver onsdag morgen. 
Elever leder trimmen. 
Bydelsquiz 
I samarbeid med de andre barneskolene i Hinna bydel ble første fredag i mai arrangert 
Bydelsquiz på Gausel skole. Skolelag fra 4. trinn deltok. Lagene konkurrerer i 
kunnskapsquiz. Jåtten skole vant quizen dette året. 
Kanonballturnering 
I samarbeid med de andre barneskolene i Hinna bydel ble det arranger 
kanonballturnering mellom skole. Det er skolelag med elever fra 7. trinn som deltar i 
turneringen. Jåtten skole vant turneringen i år. 
Tine-stafetten 
Jåtten skole deltok med lag på 6. og 7. trinn på Tine-stafetten som ble arrangert på 
Stavanger stadion tirsdag 7. mai. For tredje året på rad vant Jåtten skole, 7. trinn, og går 
dermed videre til fylkesfinalen som arrangeres 22. juni. På 7. trinn deltok 64 lag. 
6. trinn vant sitt heat, men ble nummer tre, av 84 lag. 
Ryddeaksjon i Hinna bydel 
Jåtten skole deltok i ryddeaksjonen i Hinna bydel. Aksjonen blir ledet av 
Frivillighetssentralen i Hinna og ble gjennomført 24. april. Alle klassene var ute og ryddet i 
avgrensede områder i en times tid. I år var det mye plastavfall. 
Intensjonsavtale 
Jåtten skole har inngått en intensjonsavtale med Norske Læremidler om samarbeid i 
utviklingen av digitale læremidler i matematikk for 1.-4. trinn. Intensjonsavtalen er 
gjeldende ut 2020. En forutsetning for avtalen er at prosjektet godkjennes av 
Utdanningsdirektoratet. I praksis vil en eller flere klasser i perioder prøve ut moduler av 
læremidler i matematikk ut fra Magne Nydals metode; Begrepsundervisning for mestring 
og læringsglede i matematikk for grunnskolen. 
SEFAL 
Professor Geir K. Resaland, Høgskolen på Vestlandet, Sogndal, kommer 28. mai til 
Jåtten skole for å undersøke muligheten for at flere lærere deltar i videreutdanning innen 
Fysisk Aktiv Læring neste skoleår.   
Arkeologiske utgravinger 
Det skal foretas arkeologiske utgravinger ved Skogsbakken, Jåtten. Personalet ved 
skolen, både SFO og det pedagogiske personalet, får besøk av Arkeologisk museum 
som orienterer om utgravingene. I tillegg inviterer Arkeologisk museum klasser til besøk, 
samt undervisning på skolen. 
Foreldremøte og besøksdag 
Skolen inviterer til foreldremøte til de som har barn som begynner på skolen høsten 2019. 
Foreldremøtet blir mandag 27. mai. Dagen etter inviteres barna i sammen med foreldrene 
til besøksdag. Elevene blir denne dagen delt i fire klasser, møter lærere og faddere. 
Foreldreskolen, Stavanger kommune, gjennomføres med foreldrene på foreldremøtet og 
på besøksdagen. Per dato er det 79 barn som begynner på skolen til høsten. 
I tillegg til disse to dagene inviterer SFO til besøksdager fire ettermiddager i juni. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 24/19 Økonomirapport, mars 
Økonomirapport per 31.03.2019 viser et merforbruk på 700 636,- tilsvarende 105,68 
prosent av tildelt budsjett, periodisert per årets tre første måneder. 
Økonomirapport per utgangen av april, referert i møte, bekrefter at den økonomiske 
situasjonen er svært anstrengt. Dette gjelder særlig SFO. 
Etter et møte om skolens økonomiske situasjon med økonomiavdelingen i Stavanger 
kommune har rektor skrevet et varsel til skolesjefen. Varselet er gjengitt i 
sakspapirene. 
 
Driftsstyret drøftet saken grundig. Driftsstyret har tillit til rektor og støtter rektors 
varsel. Driftsstyret er tydelig på at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig 
personalbemanning i SFO er ufravikelig og må ivaretas. Driftsstyret ser ingen annen 
løsning enn at den økonomiske rammen må økes. 
 



 

 

4/5 

Driftsstyret ber leder, i samarbeid med rektor, utforme en henvendelse til skolesjefen 
i Stavanger, politikerne i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU. Brevet sendes med 
kopi til driftsstyrets medlemmer. 
 
Vedak: 
Driftsstyret slutter seg til rektors varsel av 03.05.2019 og utarbeider et brev til 
skolesjefen i Stavanger, medlemmer i Kommunalstyret for Oppvekst og KFU der det 
fremkommer at lærenormen, spesialundervisning og forsvarlig bemanning i SFO er 
ufravikelig og må ivaretas. 
Driftsstyret leder, i samarbeid med rektor, delegeres myndighet til å utforme slikt 
brev. 

Sak 25/18 Møteplan 2019/2020 
Følgende møteplan for Driftsstyret, Jåtten skole, er foreslått: 

• mandag 09.09.2019 

• mandag 11.11.2019 

• mandag 13.01.2020 

• mandag 09.03.2020 

• mandag 11.05.2020 

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

møter på Jåtten skole kl. 14:00, Møterom 1. 
 
Vedtak: 
Foreslått møteplan for kommende skoleår vedtas. 

Sak 26/19 Skolerute 2020-2021 
Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt ny frist for å fastsette skoleruten og 
publisere denne på hjemmesiden; juni året før. Stavanger kommune har i tillegg 
sendt ut veiledende skolerute. 
Etter drøftinger i personalet, i medbestemmelse og med andre skoler i bydelen 
foreslås skoleruten for Jåtten lik med veiledende skolerute. 
Skoleruten for 2020-2021 legges ut på hjemmesiden innen juni 2019 
 
NB: I etterkant av driftsstyrets møte, tirsdag 14. mai, ble veiledende skolerute 
korrigert og endret. Årsaken var at 31. august var utelatt i kalenderen. Rektor foretar 
de endringer som er nødvendige for å tilpasse Jåtten skole sin skolerute til 
veiledende skolerute. 
 
Vedtak: 
Skolerute for skoleåret 2020-2021 for Jåtten skole fastsettes i tråd med veiledende 
skolerute, Stavanger kommune, og legges ut på skolens hjemmeside før juni 2019.. 

Sak 27/19 Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen SFO ble gjennomført i februar.Det er foreldrene til elever som går 
på SFO 2. trinn som inviteres. 
Svarprosenten på Jåtten SFO var 94 prosent. Resultatene er gode. Resultatene er lagt 
fram for personalet i SFO og drøftet der. 
 
Vedtak: 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2019 tas til orientering. 
Sak 28/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019 

I perioden 23. januar til 10. februar gjennomførte Stavanger kommune 
medarbeiderundersøkelsen 2019; 10 punkt.. Alle ansatte på Jåtten skole var invitert til å 
delta. Svarprosenten var 87,7 prosent.  
Rektor har lagt fram resultatene for SFO ansatte og i pedagogisk personale og vil ta 
initiativ til videre drøftinger i personalgruppen. 
 
Vedtak: 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen, SFO, 2019 tas til orientering 

Sak 29/19 Skolemiljøutvalget 
Referat fra SMU, 10.05.2019, ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Referat fra SMU 10.05.2019  tas til orientering. 
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Sak 30/19 Eventuelt 
Ingen saker 
 
Vedtak: 
----------- 

 
 
             
Nina Øglænd 
leder  Arne Kristian Espedal 
  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 

 


