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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540   

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: Tirsdag 12. november 2019, kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall:  

Forfall bes meldt så snart som mulig. Vararepresentanter vil bli innkalt ved forfall. 

 

Sak nr.:  Side 

Sak 39/19 Innkalling og saksliste  2 

Sak 40/19 Referat 
Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2019 

3 

Sak 4119 Orienteringssaker 
Fra elevråd, FAU, personalet og rektor 

9 

Sak 42/19 Økonomirapport 11 

Sak 43/18 Etablering av samarbeidsutvalg (SU) 
Orienteringssak 

13 

Sak 44/19 Sosial Handlingsplan 2019-2025 
Revidering 

14 

Sak 45/19 Nasjonale prøver høsten 2019 16 

Sak 46/19 Eventuelt 17 

 VEDLEGG, Innspill Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 18 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
  rektor 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 39/19 

SAK Innkalling og saksliste og valg av leder 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  Vedlegg: 

 

Innkalling med saksliste og sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 

www.minskole.no/jaatten den 28.10.2019  

 

Driftsstyrets sammensetning med personlige vararepresentanter og valgperiode er som følger: 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Norun Kaada  * Hans Gunnar 
Frøystad  

2019-2020 

Representant for 
foreldrene, leder 

Sigbjørn Jårvik Espen Johnsen  2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen Marit K. Brurok 2018-2019 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2017-2018 
2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 2019-2020 

Politisk oppnevnt 
representant 

Petter Ingve Eiane (Frp) Bertha Veggeberg 
(Frp) 

2015-2019 

Elevrepresentant Ludvig Hogstad 
Johannesen, 7A 

 2018-2020 

Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 6A  2019-2021 

Rektor Arne Kristian Espedal Ståle Olsen -------- 

 

 

Ved behov vil driftsstyret bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan.  Møtetidspunkt kl. 14:00. Møtested: 

Møterom 1, Jåtten skole. 

 
  

file://///admsys65/Prosjektkataloger/Jåtten_sk_administrasjon/4.%202017-2018%20Skoleåret/Driftsstyret/171113/www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 40/19 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 09.09.2019 godkjennes.  

. 

Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 09.09.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 10.09.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møtereferat 
 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskolene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 17/27540  10.09.2019 

 

Gruppe: DRIFTSSTYRET, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 09.09.2019 kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Norun Kaada, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Petter Ingve Eiane (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall:  

 

Sak 31/19 Innkalling og saksliste og valg av leder 
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 29.08.2019. 
På grunn av endringer i representasjon for foreldre (FAU) velges ny leder; Sigbjørn 
Jårvik. 

http://www.minskole.no/jaatten
mailto:jatten.skole@stavanger.kommune.no
http://www.minskolene.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.08.2019
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Iben Krohn Pettersen, 6A er av Elevrådet valgt til nye Elevrepresentant for perioden 
2019-2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
Sigbjørn Jårvik er ny leder av Driftsstyret. 

Sak 32/19 Referat 
Referat fra møtet 13.05.2019 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 14.05.2019. Referat ble også sendt ut med 
innkalling 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 11.03.2019 godkjennes. 

Sak 33/19 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Har hatt sitt første møte og konstituert seg. Elevrådet har valgt ny representant til 
Driftsstyret, Iben Krohn Pettersen, 6A, og nye representanter til SMU  
 
FAU 
Har hatt sitt første møte og konstituert seg. Ny leder, Hans G. Frøystad, og ny kasserer, 
Ingunn Furre Haaland, er valgt. 
FAU drøftet også Trafikksikkerhetsplan for Stavanger. Sakene tas opp under Sak 35/19. 
 
Personalet 
Lærerne er godt i gang med nytt skoleår. Ny skolegård er kjørkommen og blir mye 
benyttet. Skolegården er delt mellom trinn på friminutt og i undervisningstimer. Fungerer 
godt. 
Skolen bruker mye tid på månedens Sosiale mål; Mobbemanifest. Elevtavlen er tema i 
klassene. 
SFO melder om en svært god oppstart, særlig for 1. trinn. Arbeidet med besøksdager og 
informasjon til foreldrene om våren, er viktig og har god effekt. 
SFO avsluttet Vennskapsukene med Ville Vesten Vennskapsfest tirsdag 12. september. 
SFO er plukket ut til å delta i nasjonalt prosjekt; Matjungelen 
SFO har fått tildelt tid i svømmebassenget på Auglend skole Tilbudet vil bli gitt til 3. trinn 
på tirsdager. 
SFO vil ha et fuglekasseprosjekt i samarbeid med Norsk Ornitologisk forening. 
Den siste fast ansatte i SFO har nå tatt fagprøve i Barne- og Ungdomsarbeider faget. Alle 
ansatte har nå fagbrev eller høyere utdanning. 
Per dato har SFO 10 lærlinger. Lærlingene veiledes av SFO-ansatte, men jobber både i 
skolen og i SFO. 
SFO vil bli nevnt i kommende Stortingsmelding om SFO og temaet blir 
kompetansebygging. 
 
 
Rektor 
Driftsstyret legges ned 
I Sak 07/19 fattet Kommunalstyret for Oppvekst i Stavanger vedtak om å legge ned 
driftsstyreordningen i Stavanger. Driftsstyreordningen avvikles og erstattes med 
samarbeidsutvalg (SU). 
 

Med virkning fra 01.01.20 avvikles ordningen med driftsstyre.  
Alle grunnskolene skal ha et samarbeidsutvalg (SU). Samarbeidsutvalget er skolens 
øverste organ, jfr Opplæringslova (Opl.l.) § 11-1. Samarbeidsutvalget i skolen (og 
det øvrige hjem-skolesamarbeidet) skal styrke elevenes og foreldrenes mulighet for 
medvirkning i skolen.  
Medlemmene av samarbeidsutvalget skal være i samsvar med Opl.l § 11-1. Leder av 
SU skal være en foreldrerepresentant.  
Rektor på hver skole plikter å legge forholdene til rette slik at utvalget kan fungere 
og utvikle seg etter intensjonene. Rektor skal sørge for informasjon til og fra alle 

http://www.minskole.no/jaatten
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parter og utvalg. Rektor plikter også å lage en års-/ aktivitetsplan for 
samarbeidsutvalget. Rektor har også i samarbeid med leder av SU en sentral rolle i 
oppfølging av vedtak i samarbeidsutvalget og skal melde tilbake hvordan vedtakene 
er fulgt opp og hvilke konsekvenser de fikk.  
Samarbeidsutvalgene skal legge til grunn politisk vedtatte kvalitetsplaner, 
handlingsplaner mm for grunnskolen, og plikter å følge opp de føringer som 
fremgår av overordnede plandokument.  
I henhold til opplæringslovens § 11-1 kan kommunen som skoleeier gi 
samarbeidsutvalget styringsoppgaver og fullmakter/avgjørelsesmyndighet på 
nærmere avgrensede områder. Det fremmes en egen sak til kommunalstyret for 
oppvekst høsten 2019, med oversikt over hvilke styringsoppgaver og fullmakter 
samarbeidsutvalget skal ha. Rektorene, KFU og Utd.forbundet skal involveres i 
arbeidet med å utarbeide slik oversikt over delegert myndighet.  
Det skal legges til rette for et tettere samarbeid mellom samarbeidsutvalgene og 
medlemmene av kommunalstyret for oppvekst. Stavanger kommune skal 
gjennomføre årlige dialogmøter, og for øvrig sørge for at kommunalstyret er 
oppdatert i forhold til relevante problemstillinger som opptar samarbeidsutvalgene.  
Stavanger kommune har ansvar for skolering av tillitsvalgte foreldre. Det skal 
etableres rutiner for slik skolering.  
Stavanger kommune skal definere hva hjem-skole-samarbeidet skal bestå i og på 
hvilken måte foreldremedvirkning kan være en ressurs for elevene og skolene. Det 
skal finne sted en avklaring av roller og forventninger til samarbeidet. Slike 
retningslinjer skal være felles for alle skolene.  
Eventuelle kostnadsbesparelser ved å legge ned driftsstyrene skal tilfalle skolenes 

driftsbudsjett. 
 
Etablering av Nye Stavanger er en av flere begrunnelser for vedtaket. Finnøy og 
Rennesøy har per i dag ikke driftsstyreordningen. 
Rådmannen arbeider nå med avklaringer om hvordan kommunalstyret sitt vedtak skal 
omsettes i praksis, med utgangspunkt i opplæringslovens krav til sammensetning og 
struktur for rådsorganer i skolen, Opplæringslovens § 11; Organ for brukermedvirkning i 
skolen. 
Rådmannen har opprettet en referansegruppe i arbeidet med omorganiseringen. 
Referansegruppen er sammensatt med representanter for Kommunalt foreldreutvalg 
(KFU), arbeidstakerorganisasjonene, rektorene og skolefagstaben. Jåtten skole er 
representert i denne referansegruppen v/rektor. Referansegruppen vil gi innspill med 
avvikling av dagens driftsstyreordning og etablering av nytt samarbeidsutvalg og 
retningslinjer for SU. 
Bortsett fra den formelle endringen fra styre til utvalg er det grunn til å tro at samarbeidets 
sammensetning, arbeidsoppgaver og funksjon vil legges nær opp mot dagens ordning. 
Rektor vil komme tilbake med mer informasjon denne endringen når vedtekter og 
retningslinjer for samarbeidsutvalg er vedtatt. 
Skolegård, sør 
Opparbeidelsen av skolegård sør   ble ferdigstilt i august 2019. Skolegård sør ble åpnet 
og formelt overtatt 15.08.2019, se Pangstart på skoleåret under. Opparbeidelse av 
skolegård sør har kostet nær inn på 10 millioner kroner og innebærer en vesentlig 
utvidelse av skolens arealer og en betydelig økning av lekeplassfasiliteter. 
Skolegård sør er et av flere rekkefølgekrav. Trafikksikring av Ordfører Askelandsgate og 
etablering/utvidelse av parkeringskapasiteten i Ordfører Tveteraasgate er tidligere 
sluttførte rekkefølgekrav. 
Rekkefølgekrav som gjenstår er nytt klubbhus for Hinna Fotball (igangsatt, pågår, 
sluttføres sommeren 2020) og ny sykkel/gangsti langs Diagonalen gjennom skolegården 
til Jåtten skole. På grunn av pågående arbeider i forbindelse med nytt klubbhus, Hinna 
Fotball, utvidelse av Diagonalen/bussvei og ombygging av rundkjøring/bussvei, er det per 
dags dato noe uklart når arbeidet med ny sykkel/gangsti gjennom skolegården 
igangsettes. 
Pangstart på skoleåret 
Skoleåret 2019/2020 startet med Pangstart av skoleåret torsdag 15. 08.2019 kl. 17:00. 
Elver, foreldre, ansatte og gjester var invitert til et arrangement på skolen. Arrangementet 
var delt i fire: 
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• Markering av årets mobbemanifest; Jeg er en inkluderingsagent. Avduking av 
ELEVTAVLA, FORELDRETAVLA og VI SOM JOBBER PÅ JÅTTEN TAVLA. 

• Åpning av ny skolegård (se over) ved leder av Kommunalstyret for Oppvekst, 
Sissel Hegdal Knutsen og elevrådsleder Ludvig Hogstad, 7A 

• Åpne klasserom. Elever, foreldre og ansatte viste fram klasserommet og uformell 
prat. 

• Samarbeidsmøte mellom nye klassekontakter og kontaktlærere, planlegging av 
første foreldremøte og andre klassemiljøtiltak. 

Det var elevinnslag med dans og sang under markeringen av årets mobbemanifest. 
Mellom åpningen av skolegården og åpne klasserom ble det servert kaffe, saft og boller. 
Park og vei, bekostet bollene. 
Skolen har fått mange, og svært gode, tilbakemeldinger på arrangementet. 
Aktiv skole – SEFAL 
Det vises til tidligere orienteringssak om Aktiv skole og om støtte fra FAU til utstyr til bruk 
til fysisk aktiv læring. En oppfølging av det arbeidet som ble gjort på skolen våren 2019 er 
at 12 lærere nå deltar i kompetansegivende videreutdanning (15 sp) i fysisk aktiv læring; 
SEFAL. Det er Universitetet på Vestlandet ved Campus Sogndal som organiserer 
studietilbudet som er praksisrettet. 
Foreldremøter høsten 2019 
Foreldremøter i alle klasser ble gjennomført i uke 35. Foreldremøtene begynner med 
felles foreldremøter i gymnastikksalen for deretter å gå over til klasseforeldremøter på 
klasserommene. For 1.-4. trinn blir det i tillegg et foreldremøte i SFO i etterkant av 
klasseforeldremøtene. Alle foreldremøtene begynner kl. 18:00; mandag 26.08.19 5.-7. 
trinn, tirsdag 27.08.19 1.-2. trinn og torsdag 29.08.19 3.-4. trinn. 
Utskifting av lysarmaturer 
Stavanger eiendom vil i løpet av skoleåret skifte ut lysarmatur i klasserom på Jåtten  
skole, gjelder ikke P-bygg. Det vil bli installert dimbare LED-armaturer som gir godt 
arbeidslys. Armaturene er kjøpt inn og står lagret i container i skolegården. Det er noe 
usikkert når installasjonsarbeidet blir utført. 
Utskifting av Smart Board 
Alle Smartboardene i klasserom vil bli skiftet ut med interaktive touchskjermer, 86 
tommer. Det er ventet at utskiftingen tar til i september/oktober. ATEA har fått avtale med 
Stavanger kommune om leveranse og montering. Utskiftingen finansieres av en politisk 
ekstrabevilgning og finansieres ikke over skolens budsjett. Jåtten skole er en av de 
skolene som har fått tildelt skjermer inneværende kalenderår.  
Edlandsgården 
I forbindelse med privat regulering av Edlandsgården og behandling av denne saken 
i Kommunalstyret for Byutvikling ble Jåtten skole gjort kant med at det i 
saksdokumentet sto at det var god skolekapasitet. 
Rektor skrev et notat til kommunalstyret den 28.08.2019:  

Vedr. behandling av Sak 91/19 Kommunalstyret for byutvikling 

Det vises til Sak 91/19 - Plan 2686 - Detaljregulering for Edlandsgården - Boganesgeilen 5 
og 7. Hinna bydel 
I saksframlegget heter det blant annet: 

Barnehage- og skolekapasitet  
Planforslaget har en beskjeden innvirkning på belastning av omkringliggende 
skoler og barnehager. I henhold til dagens framskrivinger er det god kapasitet 
frem til 2030. 

Jåtten skole reagerer på denne opplysningen i saksframlegget. 
Den aktuelle utbyggingen ligger i skolekretsen til Jåtten skole. 
Jåtten skole har inneværende skoleår 625 elever, 27 klasser. 
For å få plass til alle klassene har skolen: 

• et midlertidig modulbygg med 7 klasserom, oppført i 2012 og godkjent for 8 
– 10 års skoledrift. 

• tatt i bruk et av skolens spesialrom for Kunst og Håndverk, tekstilrommet. 
Jåtten skole består i dag av til sammen 7 bygg, flere delvis sammenbygd. Flere av 
byggene er av eldre dato og tilfredsstiller ikke dagens krav til skolebygg. Skolen har 
mangel på grupperom, spesialrom, møterom, fellesarenaer. Bygningsansvarlig i Stavanger 
eiendom kan si mer om skolens bygningsmessige standard. 
I forbindelse med at konkrete planer for utbygging av Jåtten skole ble stanset høsten 2017 
ble det i bystyret vedtatt at det skulle utarbeides en mulighetsstudie for utbygging av Jåtten 
skole innen utgangen av 2018. En slik mulighetsstudie er ikke utarbeidet. 
I skolekretsen til Jåtten skole foreligger det utbyggingsplaner for flere større 
boligutbygginger, først og fremst Jåttå Nord og Jåttåvågen. Det er usikkert når eventuell 
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utbygging igangsettes, men samlet sett utgjør planene en vesentlig økning av boligmassen 
i skolekretsen. 
Samtidig foreligger det planer om at Vaulen skole flyttes, noe som vil resultere i 
grensejusteringer av skolekretsen mellom Vaulen og Jåtten skole. Blir Vaulen skole flyttet 
vil dette innebære økt elevtall på Jåtten skole. 
Jåtten skole ligger nær kollektivaksene nord-sør. 
På dette grunnlag mener Jåtten skole at nevnte opplysninger i saksframlegget til 
detaljregulering av Plan 2686 er upresise. Dette til tross for at framskivingstallene for 
bydelen viser at det er god kapasitet. 
Det presiseres at Jåtten skole ikke uttaler seg om Plan 2686 – Detaljregulering av 
Edelandsgården generelt, kun om opplysninger gitt i saksframlegget.  
Med vennlig hilsen, ,Arne Kristian Espedal, rektor  

Kommunalstyret for Byutvikling fattet 29.08.2019, Sak 91/19 følgende vedtak: 
Privat forslag til detaljregulering for Edlandsgården – Boganesgeilen 5 og 7, plan 
2686, med plankart datert Aros 25.04.2019, sist revidert Aros 29.07.2019, og 
reguleringsbestemmelser datert Aros 25.04.2019, sist revidert By- og 
samfunnsplanlegging 01.08.2019, vedtas.  
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.  
Saken legges frem for bystyret for endelig vedtak.  
Kommunalstyret for byutvikling ber om at skolesituasjonen vurderes på nytt før 
behandling av planen i bystyret. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 34/19 Økonomirapport 
Økonomirapport per 31. juli viser et merforbruk på kr. 564 818,-, tilsvarende 102,23 
prosent av periodisert budsjett. Tallmessig er den økonomiske situasjonen noe bedre 
ved utgangen av juli enn sist driftsstyret ble orientert, i møte 13.05.2019, sak 24/19. 
Rektor står fast på at skolens økoonomi er anstrengt og krevende og varsler at slutt 
resultatet vil innebære et merforbruk. Utfordringen er å holde merforbruket under 103 
prosent ved årsskiftet. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per utgangen av juli 2019 tas til orientering. Driftsstyret er fortsatt 
bekymret for den økonomiske situasjonen. 

Sak 35/18 Trafikksikkerhetsplan 
Det vises til saksframlegg. Stavanger kommune  varsler om planoppstart 
trafikksikkerhetsplan for Nye Stavanger 2020-2023. FAU er bedt om å komme med 
innspill. 
FAU peker på følgende forhold: 

• Støv og støy, særlig Diagonalen 

• Skille mellom syklende og gående 

• Fotgjengerfelt i Austtunveien 
 
I tillegg peker FAU på manglende belysning v/anleggsområdet, midlertidig gang-
/sykkelsti ved Hinnahuset. Denne saken tar rektor opp med byggeledelsen. 
 
Vedtak: 
Rektor spiller inn de sakene som fremkom i møtet og som innspill fra FAU innen 
tidsfristen 15. september. 

Sak 36/19 Opplæringsloven kapittel 9A 
Saken omhandler omfang av 9A saker skoleåret 2018/2019, inkludert klager og 
informasjon om fylkesmannen tilsyn med 9A i Stavanger kommune. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 37/19 Flytting av møte 
Rektor ber om at neste møte flyttes. 
 
Vedtak: 
Neste møtet i Driftsstyret flyttes til tirsdag 12. november. 

Sak 38/19 Eventuelt 
Ingen saker. 
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Vedtak: 
--------- 
 

 
Videre møteplan for Driftsstyret, Jåtten skole 
 

• tirsdag  12.11.2019 (flyttet fra 11.11.2019) 

• mandag  13.01.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 

• mandag  09.03.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 

• mandag 11.05.2020 (med forbehold, se Sak 33/19 Driftsstyret legges ned) 
 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 41/19 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
Rektor 
Trafikksikkerhetsplan 2020-2023 
Det vises til Sak 35/19. I henhold til vedtak sendte rektor innspill innen tidsfristen 15.09.2019. Skolens 
innspill er gjengitt i sin helhet som vedlegg, se Vedlegg i innkallingen. 
Registrering av elever som begynner på skolen høsten 2020 
Fredag 25. oktober sendte skolen ut registrering til elever som skal begynne på skolen høsten 2020, født 
2014. Det ble sendt til sammen 118 brev. Utsendingen er koordinert med andre barneskoler i bydelen og 
Vaulen. 
Skolen henter navn/adresser fra Folkeregisteret. 
Erfaringsmessig er det en plass mellom 10 og 20 prosent som faller ut, enten på grunn av flytting eller velger 
andre ikke kommunale skolert. 
Public Oppvekst 
Skolen gikk i oktober over til digital saksbehandling og arkivsystem. Det innebærer en stor omlegging av 
rutiner på skolen og for foreldre. Brev fra skolen vil i prinsippet heretter komme som elektronisk post. 
Informasjon er gitt på skolens hjemmeside.  
Omleggingen gjelder alle skoler og barnehager i Nye Stavanger, ressurssenter og PPT. Systemet, som 
organiseres av byarkivet i Stavanger, heter Public Oppvekst. 
Det er en omfattende omlegging og personalet må nødvendigvis bruke noe tid for å bli kjent med systemet 
og rutinene. I denne forbindelse oppfordrer Stavanger kommune alle foreldre til å opprette digital postkasse. 
De som ikke har slik postkasse vil motta brev, men postgangen vil ta mye lenger tid. 
Yolo 
Skolen gikk i oktober ut med en klar anbefaling om å slette appen Yolo, tilknyttet Snapchat. Appen tillater 
anonyme meldinger. I anbefalingene vises til Barnevakten.no som også oppfordrer alle foreldre og skoler til 
å følge med og slette appen. Grunnen er mulighet for mobbing, anonymt. Appen er beregnet for 17+ år. 
Skolen har konkret erfaring av at aktuell  app er brukt til mobbing. 
Elevundersøkelsen 
I løpet av oktober/november 2019 vil Elevundersøkelsen bli gjennomført på 5.-7. trinn. Elevundersøkelsen er 
obligatorisk på 7. trinn, men skolen gjennomfører undersøkelsen også på 5. til 7. trinn. Undersøkelsen er 
nasjonal og gjennomføres digitalt. Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse 
foreligger.  
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn vil bli gjennomført i november, men endelig svarfrist i desember. 
Undersøkelsen er obligatorisk, nasjonal og gjennomføres digitalt. Foreldrene får tilsendt passord.  
Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
Dansk delegasjon 
Tirsdag 29.oktober hadde skolen besøk av en dansk delegasjon som ville lære mer om skolens samarbeid 
rundt praksisplasser knyttet til Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. Delegasjonen ble tatt imot av SFO. 
Uke mot vold 
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Stavanger kommune arrangerer i uke 48 uke mot vold. Kampanjen retter seg mot vold i nære relasjoner. 
Skoler er oppfordret til å markere uken i november, blant annet med opplesing av et brev; Hei alle barn, fra 
komiker Rune Andersen. Det oppfordres videre at helsesykepleier eller andre enn kontaktlærer leser brevet 
og deltar i klassen når brevet leses opp. 
Jåtten skole vil markere denne uken med å lese opp brevet på 5. til 7. trinn. Helsesykepleier leser. På 1.-til 4. 
trinn utsettes opplesingen til den uken som er planlagt med eget bydelsprosjekt om vold og seksuelle 
overgrep. Hinne bydel har tatt initiativ til samkjøring mellom de to prosjektene. 
Personvernopplysninger 
Delvis som følge av at konsulentfirmaet PVC har utarbeidet en rapport om “Etterlevelse av 
personvernregelverket i Stavanger kommune, Oppvekst og utdanning” og delvis som følge av brudd 
på personvern i Bergen og Arendal, er det svært stort fokus på personvern for tiden. Dette har konkret 
ført til at tilgang til klassemiljø-undersøkelsen Spekter, alle typer apper som skoler og barnehager har 
brukt til kommunikasjon med foreldre, er midlertidig stanset eller sperret.  
Jåtten skole har brukt Spekter, men ikke apper til kommunikasjon med foreldre. Skolen har gode 
erfaringer med Spekter som en av flere måter å kartlegge klassemiljøet på, og håper derfor hensyn til 
personvern blir ryddet av veien slik at verktøyet kan tas i bruk igjen. 
Ut over det har rektor, i hele personalet, minnet om personvernreglene, bruk a 
kommunikasjonsverktøy/sosial medier, taushetsplikt og opplysningsplikt. 
Reflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU starter refleksvest-konkurransene 11. november. Første periode går fram til jul. 
Andre periode går fra nyttår til vinterferien. FAU stiller som vanlig med premie til beste klasse på 
henholdsvis 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Gjennomføringen av konkurransen gjøres på samme måte som 
2018/2019. 
Det kan være en ide, under forutsetning av at ordningen med sommertid/normaltid, fortsetter, å starte 
konkurransen noe tidligere i oktober  og ta en pause når klokken stilles til normaltid siste søndag i 
oktober. 
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Driftsstyret/Samarbeidsutvalget vil bli orientert om resultatene når disse foreligger.  
 
 
 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 42/19 

SAK Økonomirapport 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Driftsstyret  Vedlegg: 

 

 
 
Økonomirapport per 30 september viser et merforbruk på kr. 1 542 694,-, tilsvarende 104,49 prosent 
av periodisert budsjett.  
Fordelt på skole og SFO ser tallene slik ut: 
Skolen  merforbruk 1 327 694- 104,48 prosent av periodisert budsjett 
SFO  merforbruk    215 594,- 104.52 prosent av periodisert budsjett 
 
Rapporten under er tatt ut 23.10.2019: 
 

  

Refusjon for Kompetanse for kvalitet er ikke medregnet og vil redusere merforbruket noe. 
 
Sett i forhold til økonomirapportering i sist driftsstyremøte er tallene for skolen forverret. Relativ er 
merforbruket i SFO noe redusert. 
 
Driftsstyret er tidligere orientert om at det er gjort disponeringer redusere lønnskostnader fra og med august, 
både i skolen og i SFO. Samtidig har skolen prøvd å ivareta de føringer driftsstyret gav i møtet 13.05.19, 
gjengitt i brev til Skolesjefen, Kommunalstyret for oppvekst og KFU  av 22.05.2019, Sak 32/19 Referat. 
 

Driftsstyret vurderer overholdelse av lovpålagt lærernorm, vedtatt spesialundervisning og forsvarlig 
voksentetthet i SFO som ufravikelig og av høyeste prioritet. 
Driftsstyret har bedt rektor vurdere innsparinger og omdisponeringer så langt det lar seg gjøre for å frigi 
midler slik at lærernorm innfris, spesialundervisning ivaretas og forsvarlig voksentetthet i SFO opprettholdes. 
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Til tross for betydelig merforbruk viser GSI rapportering per 1. oktober at skolen ikke oppfyller lærernormen 
fullt ut. Det gjelder både 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Skolen mangler noe på å oppfylle lærernormen på begge 
hovedtrinn. Det er viktig å legge til at voksentetthet er høyere enn lærertetthet. 
 
I den grad det er mulig vil rektor legge fram oppdaterte tall for utgangen av oktober  i møtet. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 43/19 

SAK Etablering av samarbeidsutvalg i stavangerskolen. 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering.  

Skolens nåværende driftsstyre møter etter vedtatt 

møteplan til konstituerende møte 13. januar 2020. 

Vedlegg: 

 

 
 

Det vises til orienteringssak, Sak 33/19, i sist møte med informasjon om at 
driftsstyreordningen i Stavanger legges ned og erstattes med samarbeidsutvalg (SU). 
 
Rektor har fått følgende informasjon fra Stavanger kommune. 
 

Etablering av samarbeidsutvalg i stavangerskolen 

 

Som kjent har kommunalstyret for oppvekst ønsket å avvikle ordningen med driftsstyrer på 

skolene og erstatte driftsstyrene med ordinære samarbeidsutvalg.  

Saken om etablering av samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger ble behandlet i 

Fellesnemnda 16.09.2019. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

1. Fra 01.01.2020 skal Stavanger kommune ha samarbeidsutvalg på hver skole i samsvar 

med opplæringsloven § 11-1. 

2. Det utarbeides retningslinjer for samarbeidsutvalget i tråd med vurderingene i denne 

saken. Forslag til retningslinjer legges fram for godkjenning i utvalg for oppvekst og 

utdanning høsten 2019. 

3. Rådmannen utarbeider et program for skolering av medlemmene i 

samarbeidsutvalgene. Programmet utarbeides i samarbeid med Kommunalt 

foreldreutvalg. 

4. Forslag til tiltak for å styrke samarbeidet mellom samarbeidsutvalgene og utvalg for 

oppvekst og utdanning legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning høsten 2019. 

5. Sak om samarbeidet hjem-skole legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning 

våren 2020. 

Det er opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra rektorene, KFU og 

tillitsvalgte. Referansegruppen skal i høst arbeide med punkt 2 og 3 i vedtaket. Forslag til 

retningslinjer for samarbeidsutvalg legges fram til behandling i utvalg for oppvekst og 

utdanning den 20.11.19 
 

 

I og med at retningslinjer først vil bli vedtatt på et senere tidspunkt foreslår rektor at 
nåværende driftsstyret møtet etter vedtatt møteplan til konstituerende møte 13. januar 2020.  
Det grunn til å tro at sammensetningen av Samarbeidsutvalget (SU) blir det samme som for 
Driftsstyret, dog med den forskjell at noen av representantene får ny rolle: Elevene vil være 
fullverdige medlemmer av SU og rektor blir en av to kommunale representanter.  
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 44/19 

SAK Sosial handlingsplan 2019-2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Foreslått endring av Sosial handlingsplan for Jåtten 

skole vedta og gjøres gjeldende for perioden 2019-

2025. Planen omfatter også Handlingsplan for et 

trygt og godt skolemiljø, jmf. Opplæringslovens 

kapittel 9A. 

Vedlegg: 

Sendes som egen fil 

sammen med innkalling. 

 
 
Forslag til reviderty Sosial handlingsplan, Jåtten skole, 2019-2020 sendes som eget vedlegg/egen fil til 
driftsstyrets medlemmer i forbindelse med utsending av innkalling. 
 
Driftsstyret vedtok i Sak 20/18, i møte 12.03.2018 revidering av skolens Sosiale handlingsplan. 
Behovet for å revidere planen i 2018 var først og fremst begrunnet i nytt kapittel 9A i 
Opplæringsloven, innført 01.08.2017. 
 
I forbindelse med impementeringen av nytt kapittel 9A har Jåtten skole jobbet aktivt med interne 
rutiner, intern og ekstern informasjon og håndtering av aktuelle saker. Særlig skolens rutiner for å 
sikre og kvalitetsikre lovens bestemmelser om aktivitetspliktene i kapittel 9A-4 og 9A-5. 
 
Et konkret eksempel er at Jåtten skole har utarbeidet en mal for Aktivitetsplan. Denne malen har 
flere skoler, både internt i Staavanger og i andre kommuner spurt om å få bruke som utgangspunkt 
for egen utarbeidelse av mal. 
 
I perioden fra nytt kapittel 9A i Opplæringsloven ble innført i 2017 har Jåtten skole utarbeidet 41 
aktivitetsplaner etter mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Flere av disse 
planene er reviderte planer som innebærer at flere planer gjelder samme elev. Driftsstyret, SMU og 
FAU er holdt orientert om omfanget av aktivitetsplaner. 
 
Noen saker er videresendt Fylkesmannen i Rogaland. I noen av disse sakene er det fattet 
enkeltvedtak med pålegg om ytterligere tiltak. I andre saker har skolen fått meholdt i at skolen har 
oppfylt aktivitetsplikten. 
 
Summen av dette er at skolen har vunnet erfaringer som tilsier presiseringer eller endringer i skolens 
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. 
 
Videre gjennomførte Fylkesmannen i Rogaland et tilsyn i Stavanger kommune om skoleeiers og 
skolers håndtering av Opplæringsloven kapittel 9A. Jåtten skole var ikke direkte involvert i tilsynet 
som var rettet mot skoleier (Stavnger kommune), en ungsomskole (Ullanhaug) og en barneskole 
(Auglend) 
 
Fylkesmannen fant avvik og har pålagt de akttuelle skolene og skoleeier å rette disse avvikene. Et av 
disse avvikene er konyttet til skoleeieres kontroll og oversikt over hvordan kapittel 9A håndteres og 
gjennomføres på de forskjellige skolene i kommunen.  
 
Som en direkte følge av dette pålegget har rektor behov for å tydeliggjøre, presisere og konkretisere 
skolens interne prosedyrer og foreslår derfor endringer i skolens vedtatte Sosiale handlingsplan. 
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Forslaget innebærer også at handlingsplanen gjøres gjeldende for en ny periode; 2019-2020. 
 
Endringene som er foreslått kan sammenfattes slik: 

• «Medborgerskapkompetanse og sosialt medansvar» er byttet ut med «Medborgerskap» i 
tråd med Overordnet del av lærerplanverket og ny kvalitetsplan for Stavangerskolen for 
perioden 2020-2025 

• «Mobbing» som begrep er i hovedsak byttet ut med «trygt og godt skolemiljø». 

• Sosiale mål er uforandet. Gjelder både felles skolemål (månedens sosiale mål) og 
klassetrinnsmål. 

• Årlig lokalt «mobbemanifest» har fått en tydeligere plass i planen. 

• «Prosedyrer» er byttet ut med «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø» 

• Det er en klar tydeliggjøring av ansattes handlings og aktivitetsplikt, 9A-4 

• Det er en klar tydeliggjøring av skjerpet handlings og aktivitetsplikt knyttet til 9A-5 

• Det er en presisering av at planen skal være i aktiv bruk og hvem som har ansvar for hva. 
 
Forslag til ny Sosial handlingsplan har også ført til endringer i skolens Internkontroll.  
 
Forslag til ny Sosial handlingsplan sendes i forbindelse med innkalling ut som separat vedlegg/fil. 
 
Gjeldende plan  (2016-2020)  ligger på skolens hjemmeside, under Planer: 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-c2687d1d-ca23-4c68-ae5a-
262b7707a01c.pdf 
 
Forslag til vedtak: 

Foreslått endring av Sosial handlingsplan for Jåtten skole vedta og gjøres gjeldende for perioden 
2019-2025. Planen omfatter også Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, jmf. 
Opplæringslovens kapittel 9A.  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-c2687d1d-ca23-4c68-ae5a-262b7707a01c.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-c2687d1d-ca23-4c68-ae5a-262b7707a01c.pdf


 

 

16/19 

 

Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 45/19 

SAK Nasjonale prøver høsten 2019 
FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Orientering om gjennomføring og resultatene fra 

Nasjonale prøver høsten 2019 tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 

Nasjonale prøver; lesing, regning og engelsk, på 5. trinn ble gjennomført i perioden 2. til 20. 
september.  Alle prøvene gjennomføres digitalt. 
 
Jåtten skole hadde 100 prosent gjennomføring. Det innebærer at alle prøvene er gjennomført av 
de elevene som skal ta prøvene.  
 
Etter vedtak var flere elever fritatt for gjennomføring i ett eller flere «fag». Fritaksprosenten var i 
år relativt høy. 
 
Skolen har per dato ikke mottatt endelige resultater. Driftsstyret vil bli orientert om resultatene 
under forutsetning av at disse foreligger. Etter de opplysninger skolen har vil disse foreligge 6. 
november. 
 
Skolen har imidlertid begynt analysearbeidet av individuelle resultater. Dette arbeidet gjøres i 
samarbeid mellom skolens ledelse, lærerspesialist og lærere på femte trinn. 
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Jåtten skole, Driftsstyret 

SAK NR. 46/19 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes i god tid og senest innen fredag 08.11.2019. 
 
 
Dersom det blir meldt eventueltsaker vil rektor sende ut informasjon om dette før møtet. 
 
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 
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Stavanger kommune 
Bymiljø og utvikling 
Park og vei 
 

 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postbokss 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskole.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 

 

  28.10.2019 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2020-2023 
 
Det vises til brev av 11.06.2019, Melding om planoppstart – Trafikksikkerhetsplan for (nye) Stavanger 

kommune 2020-2023, Sak 19/12809-2. 

 

Jåtten skole er en av byens største skoler (625 elever) og ligger geografisk plassert nær flere store trafikk-

akser, da særlig Boganesveien, rundkjøringen til Jåttåvågen, Jåttåvågveien og Diagonalen. 

 

De siste årene har det blitt gjort flere utbedringer ved og i nærheten av Jåtten skole for å bedre 

trafikksikkerheten; trafikksikring av Ordfører Askelandsgate, utbygging av parkeringsplasser i Ordfører 

Tveteraasgate, undergang i Boganesveien. Det foreligger også planer for utbedring av gang/sykkelvei 

gjennom skolegården, parallelt med Diagonalen. 

 

FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg), 02.09.19, og Driftsstyret, 09.09.19, ved Jåtten skole har drøftet innspill til 

ny trafikksikkerhetsplan for Stavanger kommune, og har følgende innspill: 

 

Støy, støv og luftkvalitet. 

Jåtten skole er kjent med at det foreligger omfattende planer for utbygging av Boganesveien, Diagonalen 

og rundkjøringen ved Jåttåvågen, inkludert bussvei, Statens vegvesen/Bymiljøpakken.  

I denne forbindelse er Jåtten skole svært opptatt av at tilstrekkelige støydempende tiltak blir ivaretatt.  

Dette gjelder i særlig grad Diagonalen og Boganesveien som ligger tett innpå skolens utearealer. Det 

forutsettes at hele skolens inne- og uteområder blir i grønn støysone. 

Det samme gjelder støv/veistøv og luftkvalitet. 

 

Anleggsperioden 

Hensyn til støy, støv og luftkvalitet i skolens ute- og inne-områder må ivaretas, ikke bare som permanente 

tiltak når planlagt utbygging er ferdigstilt, men også i anleggsperioden. 

Anleggsperioden byr på utfordringer med hensyn til midlertidige omlegginger både av gående, syklende og 

kjørende. Trafikksikre løsninger må ivaretas, også for tilkomst til Jåtten skole. Anleggsområdet er skolevei 

for svært mange elever.  

 

Separering-gående og syklister. 

Det forlegger planer for ny sykkel/gangvei gjennom skolegården til Jåtten skole. Etter det Jåtten skole 

forstår planlegges det her separering av gående/syklende. Det er bra.  

Området rundt Jåtten skole blir mye brukt av syklister; til/fra skoler i nærheten, jobbsyklister på vei mot 

Forus/Gausel mm. Generelt peker Jåtten skole på behovet for separering av bil, sykkel og gående i hele 
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skolens nærområde/skolekrets. Dette primært for å ivareta sikker skolevei for skolens elever. Hensyn til 

syklister er heller ikke, per dags dato, i tilstrekkelig grad ivaretatt i skolens nærområde. 

 

Fotgjengeroverganger – sikring og belysning 

Mange elever har en sikker skolevei til Jåtten skole. Like fullt er det svært mange barn som må krysse 

trafikkerte veier. Skolen etterlyser bedre sikring av fotgjengeroverganger; opphøyde gangfelt og bedre 

belysning. Særlig prioriterte gangfelt bør være: 

• Austtunveien 

• Jåttåvågveien 

• Sara Berg gate 

• Grannesveien 

 

Dersom Stavanger kommune ønsker ytterligere presiseringer av nevnte innspill vil skolen kunne gi 

nærmere beskrivelser. 

 

  

 

For FAU og Driftsstyret 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 


