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Dere trenger ikke å notere.

Lysarkene blir lagt ut på 
www.minskole.no/jaatten, se 
under 0-trinn.



Hva skjer nå?
 Sammen med «klassen» på klasserommet.

 «Regnbuefisken»

 Regnbueboka.

 Elevene ble tatt hånd om av fadderne

 Omvisning på skolen

 Lesing

 Liten hilsen
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Og hva med dere foreldre?

 «Regnbuefisken»

 Foreldreskolen del II

 Kaffe og «mingling».

 Valg av klassekontakter og FAU-representanter (klassevis)

 Kl. 11:30

 Dere slippe inn i klasserommet. 

 Ta bilder, men husk regler for publisering. 

 Ta bilder i dag, det blir begrenset mulighet første skoledag. 
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https://www.nb.no/nbsok/nb/b84970efc8d7646b1956f1cc6b
81297d?lang=no#5
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Velkommen til foreldremøte
Jåtten SFO
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Hva er SFO?
 Avklare forventninger, hva er SFO? Verdens 

beste SFO ☺
 Leke og aktivitetstilbud
 Sosialiseringsarena 

(medborgerkompetanse)
 Læringsarena 2, læring gjennom lek
 Meningsfull fritid
 Trygghet, trivsel og omsorg
 Tilsyn
 De voksne på SFO ☺
 Lærebedrift
 Foreldremøte i september
 Foreldreundersøkelse i SFO (2.trinn)
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Dags-rytmen
 Morgenåpent

(0730-0800)

 Skolens ferier og 
fridager (0730-
1630) Stengt i juli!          
NB! Av og 
påmelding!!!

 5 
planleggingsdager 
pr. skoleår

 SFO åpner 12.45/1330
 Innregistrering/bølgen
 Fri lek (inne/ute) eller

Voksenstyrte aktiviteter
 Måltid (1345-1415)
 Felles utelek
 Fri lek inne/ute eller 

voksenstyrte aktiviteter
 Stenger kl. 1630
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Måltid

 Smøremåltid 3 dager i uken (brød, 
pålegg, grønt, melk/vann)

 Frukt og grønt

 Varm lunsj 2 dag i uken

 Legeerklæring v/allergi og 
matintoleranse (tilrettelegging)

 Nasjonal faglig  retningslinje for 

mat og måltid i skolen
0

1

2

3

4

5

6

Kategori 1Kategori 2Kategori 3 Kategori
4

Diagramtittel

Serie 1 Serie 2 Serie 3
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Praktisk informasjon
 Søke SFO-plass (60/100) i IST – SFO (Stavanger 

kommunes hjemmeside)
 Regler for påmelding, endring og oppsigelse
 Skjema: Ny på SFO, leveres innen 29.05.2019
 Besøksdager, oppstart og tilvenning
 Hjemmesider : www.minskole.no/jatten -

abonner! 
 Instagram: jatten_sfo (følg)
 Infoskriv og månedsplan – påmelding skolefrie 

dager
 Mailgruppe
 Brev hjem i posten  med bekreftelse av                                          

oppstartsdato (u.26)
 Ris og ros
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Redusert egenbetaling
 Søkes digitalt

 Søknadsskjema, Stavanger kommune
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http://stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Skole-og-utdanning/Skolefritidsordning-SFO/Friplassreduser-egenbetaling/


 

Velkommen til Jåtten SFO

-stedet for gode opplevelser
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Opplæringsloven

➢Forskrift
• Regulerer skoleeier, kommunen

➢Kapittel 9A – «elevenes arbeidsmiljølov»
• Loven ble endret 

• Hjemmesiden, meny Elevens skolemiljø

www.minskole.no/jaatten



§ 9a Generelle krav

Alle elevar har rett til 
eit trygt og godt 
skolemiljø som fremjar
helse, trivsel og læring.

Kapittel 9A 
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• Skolens aktivitetsplikt:
• Plikt til å følge med
• Plikt til å gripe inn
• Plikt til å varsle
• Plikt til å undersøke
• Plikt til å sette inn tiltak

Kapittel 9A 
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Sosial handlingsplan
 Medborgerkompetanse og 

sosialt medansvar
 Sosiale mål
 Mobbeforebyggende arbeid
 Avdekking og prosedyrer 

Den sosiale handlingsplanen er tilgjengelig på 
www.minskole.no/jaatten, se under «Planer» i 
høyrekolonnen.
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 Hjemmesiden er skolen primære informasjonskanal til dere 
foreldre.

 Følg med på ditt barns skolehverdag - bli en hyppig bruker.

 Bruk abonnement-ordningen.
 NB: Abonnements-ordningen gjelder ikke alle dokumenter - Google

Jåtten skole har som mål å ha 
Stavangerskolens beste hjemmesiden.

www.minskole.no/jaatte
n
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Kvalitetssikring
➢ Nasjonale prøver, 5.  trinn

• Lesing, regning, engelsk

➢ Elevundersøkelsen, 7. trinn
➢ Kartleggingsprøver, nasjonale 1.-4. trinn

➢ Lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter

➢ Kartlegging av leseferdigheter, alle trinn
➢ Årshjul for faglige prøver og tester ved Jåtten skole 

skole
➢ Foreldreundersøkelser i skole og SFO
➢Medarbeiderundersøkelser i skole og SFO
➢Handlingsplaner og kvalitetsutviklingsplaner
➢ Ståstedsanalysen

➢ Alt legges ut på skolens hjemmeside, se under 
menyen Våre resultater



Jåtten skole
 1+1 smågruppeundervisning, matematikk

 Stort nasjonalt forskningsprosjekt. NITU.
 Jåtten skole deltar som forskningsskole, siste år.
 Egen prosjektlærer driver prosjektet som neste år gjelder 3.-4. trinn

 Forebyggende arbeid mot vold og seksuelle overgrep
 Prosjekt Hinna bydel, andre år
 Mitt valg – 2 undervisningstimer hvert år – Kroppen min og jeg – skolehelsetjenesten deltar.

 Lyttevenn
 Pilotprosjekt på Jåtten skole. Ønsker at prosjektet skal spres til flere skoler i Stavanger.

 Digitale hjelpemidler i undervisningen
 Chromebook, alle elevene hver sin Chromebook.

 Praksisskole
 Lærerutdanning, helse og sosialfag og barne- og ungdomsarbeidere.
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Klasselistene
 Vi henter opplysninger fra Folkeregisteret

 Dersom det er feil:

 Ta kontakt med skolekonsulent Helene i dag. 

 Helene sitter på kontoret i A-bygget

 Klasselister med navn, adresse, foresatt 1, telefonnummer og mailadresse.

 NB: Kun klasseliste for egen klasse.
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Skolemelk
 Jåtten skole har tilbud om skolemelk til elevene.
 Melken oppbevares på skolen i kjøleskap og deles ut 

forbindelse med spising
 Skolemelk-ordningen er en abonnements-ordning. 
 Abonnement bestilles og betales i skolelyst.no 
 Velg mellom

 Lettmelk, 1 prosent fett
 Lettmelk, 0,5 prosent fett
 Lettmelk, kakao (0,7 prosent fett - laktoseredusert)
 Lettmelk Laktosefri
 Havredrikk

 Kan bestilles fra ca. 1. juni, følg med på hjemmesiden

 https://www.skolelyst.no/

www.minskole.no/jaatten

https://www.skolelyst.no/


TRIVSELSLEDER-PROGRAMMET 

• Aktiviteter i det store 
friminuttet (mandag-torsdag)

• Trivsels-lederne velges 
blant elevene på 4. til 7. 
trinn.  



Trafikksituasjonen
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Skolegård sør
 Skolegård, sør 

 Skolegården utvides med ny lekeplass for småtrinnnet

 Etter planen, ferdigstilling/åpning 15. august

 Prosjektet ligger foran planen.

 Skolegård, vest/ny sykkelsti og 

skolegård vest

 Oppstart ????????

 Informasjon om oppstart og konsekvenser. 
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Sykling til skolen
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Det er gjort endring i forskrift til opplæringsloven. Det er fra nå av foreldrene som 
avgjør om elevene får sykle til skolen, ikke skolen.

Elever som sykler til skolen må ha hjem og sykkel i forskriftsmessig stand. Trygg 
Trafikk gir klare anbefalinger om sykling til skolen.

Skolens anbefalinger om sykling, se www.minskole.no/jaatten, se menyen Skole-hjem 
informasjon.
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Elevpermisjoner
 Det er, i henhold til Opplæringsloven § 2-11, anledning til å 

søke elevene fri fra pliktig opplæring i grunnskolen i inntil 
10 skoledager. 

§ 2-11.
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte 
eleven permisjon i inntil to veker. 

§2-1.
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein 
offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og 
tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 
grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande
opplæring.

§
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Elev-permisjoner
 Det skal søkes på eget skjema fra dag en.

 Søknaden senest en måned før første permisjonsdag.

 Kontaktlærer har fått delegert myndighet til å innvilge inntil en dags 
permisjon, alle andre søknader går til rektor.

 Rektor fatter vedtak.

 Det kan ikke gis permisjoner over 10 dager – eleven skrives ut fra skolen.

 10 dager ser over en tre-års periode. 

 Søknadsskjema på hjemmesiden, se under Skjema

 Mulig ny digital søknadsordning neste år.

www.minskole.no/jaatten



Underskriftsskjema
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 Bilder på skolens hjemmeside

 Skolegudtjenester

 Kjøring i privatbilder/båt

 Bading i forbindelse med turer.

 Deles ut og samles inn i forbindelse med skolestart

 2 skjema: 1-4. trinn/5.-7. trinn

 Skjema kan endres – hentes på skolens hjemmesider, se under Skjema



Skoleruta
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Elevkartlegging 2019
 God kunnskap om elevene gir oss 

mulighet til å møte elevenes behov.

 Elevkartleggingen har også som 
mål å avdekke sterke sider/spesielle 
talenter.

 Skjemaene vil bli tatt opp på 
foreldresamtaler til høsten.

 Skjema tilsendt

 Sendes, mailes eller leveres før 29.05.2014
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Ny i SFO

 Sikre god oppstart i august.

 Kvalitetsikre kontaktinformasjon.

 Avtale om henting.

 Skjema tilsendt

 Sendes, mailes eller leveres før 29.05.2014
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Valg av klassekontakt og FAU-representant

 Kan dere velge?

 To klassekontakt for hver klasse

 En FAU-representant fra hver av klasse, pluss en vara

 Fyll ut skjema med kontaktinformasjon for:

 Klassekontakter

 FAU-representanter 

 Lever skjema til avdelingsleder, Sissel
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Vi følger dere opp til 
klasserommene. 

Før vi går inn i 
klasserommene viser vi 
hvor vi møtes igjen 
torsdag 15. august kl. 
09:00.
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