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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  10.10.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

Møtedato/ -tid: mandag 09.11..2020 kl. 14:00.   

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam, representant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Hans Landråk, 6C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Ikke møtt  

Kopi Varemedlemer 

Public 360 – 20/00153 

 

NB: Møtet blir gjennomført som fjernmøte i TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-

4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

 

Sak nr.:  

Sak 34/20 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 29.10.2020. 
Vises til Eventuelt i forrige møte vedrørende NRK Super. Saken er tatt opp på aktuelle 
trinn. Skolen holder seg til aldersgrense-reglene. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 35/20 Referat 
Referat fra møtet 14.09.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 15.09.2020 Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte i SU 14.09.2020 godkjennes. 

Sak 36/20 Korona-situasjonen 
Det vises til orientering gitt i innkalling. Smittesituasjone endret seg i negativ retning i 
uke 45 og 46 og det ble iverksatt en rekke nye tiltak, nasjonalt og lokalt, i uke 
46.Flesteparten av disse rettet seg mot unge og voksne og berører ikke 
undervisningen/SFO dirkete. Inførte smitteverntiltak ble presisert og skjerpet. All 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3e8d80d3a7244da1b822a96e2a35a6be%40thread.skype/1603957994565?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
http://www.minskole.no/jaatten%20den%2029.10.2020
http://www.minskole.no/jaatten
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møtevirksomhet, inkl. utviklingssamtaler, som kan gjøres digitale skal gjøres digitalt. 
Det har fortsatt ikke vært påvist snitte blant elever eller voksne på Jåtten skole. Skolen 
er fortsatt på gult nivå. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 37/20 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Redusert aktivitet pga. korna. Er konstituert. 
Har hatt delt møte. Nominert sanger til årets julesang. Drøfter hvilke muligheter elevrådet 
har til å engasjerere seg ffor positivt skolemilj. 
 
 
FAU 
Redusert kapasitet pga korona. DHar hatt to digitale møter høsten 2020. Er konstituert med 
gjenvalg av sittende styre. 
Økonomi/budsjett. Inntaksgrunnlag (parkering og 17. mai er vekke) Stort underskudd 
inneværende år. Satser på å ta inn igjen dette neste år men varsler redusert overføring til 
elelvene og kutt i enkelte bevilgninger, for eksempel til Avalsnersturen, 6. trinn. 
Drøftet ansvarsfordeling 17. mai. 
Fortsetter med møte annenhver måned, digitalt. 
 
Personalet 
SFO 
Preget av korona-situasjonen. 16 kohorter, utfordrende personalsituasjon.  
Redusert morgen-åpent tilbud ute. Problem med at andre elever bruker Nye skolegård. 
På grunn av korona, må dessverre mattilbudet utgå fra og med 16.11.20 og inntil videre. 
Skolen 
De fleste lærerene er nå opptatt av utviklingssamtaler, som nå gjennomføres digitlat. Noen 
fikk gjennomført disse fysisk, med strenge smittevertiltak,  før nye retningslinjer ble innført i 
uke 46. 1. og 2. trinn gjennomfører møtene på telefon. 
Mange av våre tradisonelle «gode opplevelser» i juletiden faller nå vekk. Det er viktig at 
klassene/kohortene ser mulighetene og skaper gode opplevelser til tross for situasjonen. 
Personalsituasjonen – viktig at alle holder seg friske. 
 
 
Rektor 
Ordensreglement – høring 
Det vises til Sak 33/20 Ordensreglement. Rektor sendte ut høringsbrevet tirsdag 15.09.20 
til SU, FAU, SMU, Elevråd, ATV og skolens ledelse med spørsmål om tilbakemelding innen 
30.09.20. På bakgrunn av de tilbagemeldingene som ble gitt utarbeidet rektor en felles 
tilbakemelding fra Jåtten skole, sendt 01.10.20. 
Tilbakemeldingen fra Jåtten skole vedlegges, til orientering. Se vedlegg bakerst i innkalling. 
Besøk – gratis SFO på 1. trinn 
Jåtten skole fikk fredag 25.09.2020 besøk av ordfører Kari Nesse Nordtun, nestleder i 
Arbeiderpartiet Hadia Tajik og gruppeleder i AP, Rogaland Tom Kalsås. Tema for besøket 
var gratis SFO på første trinn. Avdelingsleder SFO og rektor tok imot delegasjonen og var 
og på befaring i SFO.Smitteverntiltak ble ivaretatt. 

Hjemmesiden: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312772 

Elevpermisjon 
Fra og med første oktober ble det innført en ny ordning for søknad om elevpermisjon. Den 
nye ordningen innebærer at foreldrene søker digitalt. Det kreves at foreldrene logger seg 
inn med bankID eller MiniID. Jåtten skole tar i bruk en ordning tilrettelagt for alle skoler i 
Stavanger. Det har gått ut informasjon om ordningen på hjemmesiden: 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312816  

Brannøvelse 
I henhold til branninstruksen på Jåtten skole skal det i september gjennomføres en varslet 
brannøvelse. Jåtten skole gjennomførte en korona-tilpasset varslet brannøvelse i den 
nasjonale brannvernuken, uke 38. Kun elever på 1. trinn rømte bygget. Det gikk svært greit 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312772
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312816
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og alle elevene var ute av bygget og på oppstillingsplassen innen fire minutter. Alle andre 
klasser ble igjen på klasserom og gjennomgikk branninstruksen klassevis. 
I etterkant av brannøvelsen er det gjennomført undersøkelser blant ansatte. Det fremkom 
av denne at alle ansatte som var til stede på skolen hørte brannalarmen og alle var kjent 
med skoens branninstruk. Omtrent 25 prosent av skolens ansatte var ikke kjent med hvor 
nærmeste brannslukkingsutstyt til der de til vanlig oppholder seg var. Alle som har meldt 
om dette har nå gjort seg kjent med dette.  
Relflekskonkurranse 
I samarbeid med FAU startet den årlige refleksvest-konkurransen den 15.10.20, 
Refleksdagen (Trygg Trafikk) Første runde i konkurransen går fram til jul og bruka av 
refleksvest blir talt opp i klassen på ca. 20 tilfeldig utvalge dager. I uka etter høstferien 
fokuserte skoloen på refleks og bruk av forskriftsmessig lys på sykkel. To trinn fikk utlevert 
refleksvester, 1. og 4. trinn, sponset av henholdvis Lyse og OMV. 
Leteaksjon etter elev 
En elev på 2. trinn forsvant fra skolen, i skoletiden, i uke 42. Rutinene i Internkontrollen kap. 
5.7/Tiltakskort Når et barn blir borte, ble fulgt; leteaksjon, skolens ledelse, kontakt med 
foreldre. Politiet ble kontaktet etter ca. en time og politiet rykket ut med store styrker. Eleven 
ble funnet av politihund i nærområdet. Eleven hadde gjemt seg i noen busker nær skolen.   
PIRLS 2021 
Jåtten skole er trukket ut til å delta i den internasjonale undersøkelsen PIRLS 2021. 
Jåtten skole er en av 200 norske skoler som deltar i undersøkelsen. PIRLS er en stor 
internasjonal undersøkelse av 10-åringenes leseferdigheter. Ca. 60 land deltar. 
Undersøkelsen gjennomføres i Norge på 5. trinn og undersøkelsen gjøres i april/mai 
neste år. 
Elever på 5. trinn, lærere, skolens ledelse og foreldre deltar i undersøkelsen. 
Undersøkelsen er digital og anonym. 
Elevundersøkelsen 
Jåtten skole gjennomfører elevundersøkelsen på 5. til 7. trinn i oktober/november. 
Elevundersøkelsen på 7. trinn er obligatorisk, nasjonalt. Skolen velger likevel å 
ugjennomføre elevundersøkelsen på flere trinn for internt bruk. 
Når resultatene foreligger vil elevene, lærerne og foreldrene bli gjort kjent med disse og 
resultatene legges også fram for Samarbeidsutvalget. 
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen gjennomføres i november. Det er foreldrene til elever på 3. og 6. 
trinn som inviteres. Undersøkelsen er anonym og digital. Foreldrene får passord tilsendt. 
Det er sterkt ønskelig at alle foreldre svarer på undersøkelsen og vi bruker mye krefter på å 
få flest mulig til å svare. 
Når resultatene foreligger vil de bli lagt fram for lærerne og foreldrene på trinnene. 
Resultatene legges også fram for Samarbeidsutvalget. 
BlimE 
Jåtten skole deltar i NRK-Super sin BlimE aksjon i begynnelsen av november. Korona-
situasjonen innebærer at aksjone/dansen må gjennomføres på en alternativ måte, ikke 
som et fellesarrangement i skolegården. Hver klasse/base er utfordret til å ta opp dansen, 
med årets t-skjorte på. Klase/basefilmene settes så sammen til en felles film fra Jåtten 
skole. 
Advent- og jul 
Som følge av korona-situasjonen må advent- og juleprogrammet legges om. Flere faste 
«programposter» kan ikke gjennomføres samtidig med at smittever-tiltakene ivaretas. Blant 
de programpostene som er avlyyst er adventsgudstjeneste i Hinna kirke, 
pepperkakelandsby, fellessamlinger i skolegården/dramasalen og gymnastikksalen, 
julefrokoster med foreldre og julegrøt. 
Samtidig planlegges advent og jul markert på alternative måter og innen rammen av 
gjeldende smitteverntiltak. Elevrådet har tatt ballen om å plukke ut årets julesang, 
adventssamlinger vil bli gjennomført digitalt og i klasserom, juleverksted  og eventuelt 
julefrokoster i kohortene. 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
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Sak 38/20 Økonomirapportering 
Vedlagt innkalling var økonomirapport per 30.september 2020. Den viste et 
merforbruk på kr. 1 329 964, tilsvarende 103,97 prosent. Foreløpige tall per 31.10.20 
er er et merforbruk på ca 1,2, tilsvarende ca. 103 prosent av tildelt budsjett. 
Refusjoner utestår. Den reelle situasjonenen er noe bedre. Dette innebærer at 2020 
går med tilnærmet balanse. Merforbruket skyldes overføringer fra 2019. 
Det er gitt positive signaler om ytterligere refusjoner for koronarelaterte utgifter og at 
+/- 3 prosentregelen opphører i 2020. 
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 innebærerer en økonomisk styrking av 
skolen, særlig 1.-4. trinn. 
 
Vedtak 
Økonomirapportering tas til orientering. 

Sak 39/20 Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen gjennomføres høsten 2020, men pga. korona-situasjonen 
gjennomføres en forenkla versjon. Foreløpig er Fase 1 og Fase 2 sluttført og Fase 3 
gjennomføres i november. Foreløpig dokument var vedlagt innkalling, til orientering. 
 
Vedtak 
Foreløpig utkast, etter Fase 1 og Fase 2,  tas til orientering. 

Sak 40/20 Nasjonale prøver 2020 
Resultater for årets Nasjonale prøver foreligger nå og ble drøftet i SU. Rektor 
redegjorde for underliggende tall og videre arbeid med resultatene. 5. trinn ligger 
under nasjonalt snitt, mens 8. trinn (avgiverskole) ligger godt over nasjonalt snitt. 
 
Vedtak 
Resutater fra nassjonale prøver 2020 tas til orientering.  

Sak 40/20 Eventuelt 
 
Vedtak 
---------- 

 
Neste ordinære møte, 18.01.2021. 14.12.2020 er avsatt møtedato dersom det foreligger saker. 
Nærmere informasjon om dette møtet blir gjennomført eller ikke vil komme.. 
 
 
 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 


