
  

 

 

Møte- 

referat 
 

 

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 20/00153  25,02.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Google Meet  

Møtedato/ -tid: mandag 14.09.2020 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  
Ikke valgt, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Ikke møtt Iben Krohn Johannesen, 7A, elevrepresentan 

Kopi til Varamedlemmer 
Public 360 – 20/00153 

 

NB: Møtet ble gjennomført som fjernmøte i Google Meet.  

 

 

Sak nr.:  

Sak 28/20 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 03.09.2020. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 29/20 Referat 
Referat fra møtet 08.06.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 09.06.2020 Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte i SU 08.06.2020 godkjennes. 

Sak 30/20 Korona-situasjonen 
Rektor hadde i saksframlegget listet opp den aktuelle smittevernsituasjon og tiltak fra 
skolestart fram til møtedato.Listen var punktvis og kortfattet og hadde følgende 
hovedpunkter:  

• gul timeplan 

• møtevirksomhet 

• smittevernplan 

• fravær 

• diverse. 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2003.09.2020
http://www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole forholder seg til nasjonal veileder, ny per 07.09.2020 og råd/veiledning fra 
smittevernkontoret i Stavanger kommune. Se også saker på skolens hjemmeside: 

Smittevern i høysete: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/293749 

Karantene og sykefravær: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/308760 

Foreldremøter avlyst: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/306841 

Nye råd om sykdom: https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/310182. 

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 31/20 Orienteringssaker 
Elevråd 
Konstituering 
På grunn av smitteverntiltak har elevrådet ikke konstituert seg som vanlig. 3. september 
ble klassene bedt om å velge elevrådsrepresentanter og det planlegges at elevrådet 
konstituerer seg som delt elevråd så lenge smittevernnivået er på gult. Elevrådet vil dele 
seg i to, et for 3. og 4. trinn og et for 5.-7. trinn, begge med kun en representant for hver 
klasse. Begge elevrådene avholder konstituerende møter denne uka. 
Svært mange av de tiltakene Elevrådet  til vanlig igangsetter er fellesarrangementer som 
ikke kan gjennomføres på gult nivå. 
 
 
FAU 
FAU har hatt sitt første møte, digitalt i Teams, etter å ha ligget «nede for telling» fra 12. 
mars. Det var fulltallig oppmøte i Teams, gode erfaringer og gode tilbakemeldinger. 
FAU planlegger redusert aktivitet høsten 2020 og har planlagt neste møte i november. 
Saker på FAU sitt møtet var orientering om tingenes tilstand, korona-situasjonen, årets 
mobbemanifest, t-skjortene som FAU har støttet med 50 000,- og generell orienteriong 
om FAU sitt arbeid. 
Som følge av korona-situasjonen har inntektene til FAU sviktet. Det ble ikke arrangert 17. 
mai dette året og Viking-kampene er uten publikum og dermed forsvinner parkerings-
inntektene. Dette får innvirkning på FAU sin drift fremover. Økonomi og budsjett vil bli tatt 
opp på neste møte.  
 
Personalet 
Lærerpersonalet melder om at oppstarten av skoleåret har gått greit, selv om det ikke er 
normale tilstander under gult smittevernnivå. Lærerne er nå glade for at gul timeplan er 
justert til en mer normal timeplan med vanlig lengde på spisetid og friminutt. Dette letter 
situasjonen, spesielt for 1.-4. trinn. 
Økt vaktbelastning, økt fravær og dermed økt vikariering og den generelle situasjonen 
med en rekke smitteverntiltak er belastende og krevende.  
Klassene gjennomfører nå foreldremøter, noen gjennomfører fysiske foreldremøter med 
færre enn 20 og en meters avstand, i henhold til gjeldende regler, andre gjennomfører 
digitale foreldremøter. 
Alle fellesarrangementer på skolen er avlyst. Dette merkes, ikke minst for SFO som har 
tradisjon for en rekke større arrangementer/aktiviteteter i forbindelse med oppstart av 
skoleåret. 
Fraværet i SFO, ansatte,  har vært høyt. 
Foruten morgenåpnet kjører SFO med full åpningstid. Morgenåpent kjøres, pga. 
smittverntiltakene, som et redusert tilbud ute i Nye skolegård, som er reservert for 
morgenåpent fra 0730-0815. 
SFO er glade for at mattilbudet er oppå å gå igjen etter en pause i vår. Servering av mat 
foregår i henhold til gjeldende smittevernveileder. 
 
Rektor 
Nye planer 
Skoleåret 2020/2021 startet opp med nye fagplaner i alle fag, LK20, samt ny kvalitetsplan 
for Stavangerskolen: Stavangerskolen mot 2025.  
Det er lenker til LK20 og Stavangerskolen mot 2025 på hjemmesiden. 
Mobbemanifest 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/293749
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/308760
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/306841
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/310182
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Årets mobbemanifest er t-skjorte med elevenes ordsky hentet fra ELEVTAVLA. T-
skjortene ble delt ut i forbindelse med skolefotografering i skoleuke nummer to, uke 35. 
På grunn av korona-restriksjonen kunne en felles markering av mobbemanifeste ikke 
gjennomføres, men klassene hadde markeringer klassevis; vennskapsfest hvor utdeling 
av t-skjortene, utarbeiding av trivselsregler og andre vennskapsaktiviteter var innholdet. 
T-skjortene er sponset av FAU med 50 000 kroner. 
Bussvei og framtidig anleggsarbeid  
Rektor har hatt møte med Roggaland Fylkeskommune og Bussvei-administrasjoner om 
planer for Bussvei fra Vaulen til Gausel, samt fra Jåtten til det nye sykehuset (Diagonalen) 
Det er omfattende planer som vil berøre skolens område og skoleveien for svært mange 
av skolens elever. Arbeidene vil omfatte Diagonalen, Boganesveien, Jåttåvågveien og 
rundkjøringen som skal bygges helt om, biltrafikk skal under jorden og buss, sykkel og 
fotgjegere skal over bakken. Det er usikkert når arbeidene starter. 
Det som er sikkert er at før arbeidet starter må det legges en omgående 
vann/avløpsledning. Denne vil gå tvers igjennom skolegården (nye skolegård) og det må 
graves en dyp og stor grøft. Dette arbeidet er planlagt i skolens sommerferie 2021. 
Ordensreglement 
Stavanger kommune jobber med å revidere det kommunale ordensreglementer for 
skolene i Stavanger. Skolene er invitert med på høring. Det er ventet at nytt 
ordensreglement blir vedtatt i løpet av høsten. Jåtten skole må vurdere om eget gjeldende 
ordensreglement må revideres når nytt kommunalt reglement er gjort gjeldende. 
Ståstedsanalysen 
Jåtten skole står for tur til å gjennomføre Ståstedsanalysen. Ståstedsanalysen avsluttes 
med en skriftlig avtale og representant for Samarbeidsutvalget/FAU blir invitert inn i 
prosessen i den avsluttende fasen når avtalen drøftes og framtidige satsingsområder skal 
utformes.  
Ståstedsanalysen innebærer en sammenstilling av resultater fra faglige prøver og 
brukerundersøkelser, innbefatten en egenvurdering. Egenvurderingen ble gjennomført på 
planleggingsdagene før skolestart høsten 2025. 
Sjøvett 
Skolen får i uke 37 besøk av Redningsselskapet som gjennomfører en land-basert og 
korona-tilpasset opplæring i sjøvett. Alle klassene/elevene deltar i opplæringen som 
gjennomføres på fotballbanen. 
BliMed 
Skolen har meld seg på årets BliMed aksjon, NRK Super. Aksjonsdagen er 12. 
november. BliMed dansen må gjennomføres på en annen måte dersom smittevernivået 
fortsatt er på gult i november. 
 
Vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Sak 32/20 Økonomirapportering 
Vedlagt innkalling var økonomirapport per 31. juli, som viste et merforbruk på kr. 
801 534,-, tilsvarende 103,17 prosent av periodisert budsjett 
I møtet refererte rektor til foreløpige tall per 30.08.2020 som viser et merforbruk på 
kr. 1035 996,- , tilsvarende 103,52 prosent, fordelt med 103,44 på skole og 
103,98.prosent av periosert budsjett. 
Økonomien er fortsatt anstrengt og rektor melder at året vil gå ut med et merforbruk 
over 103 prosent. 
 
Vedtak: 
Økonomirappor tas til orientering 

Sak 3320 Eventuelt 
 
Ordensregler 
Kommunedirektøren har sendt ut forslag til nytt Reglement for orden for 
stavangerskolen på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 2. oktober. 
Rektor beklager at dette ikke er sendt ut tidligere, og lagt som egen sak i SU. Det 
budre vært gjort. 
Rektor sender 15. september ut forslaget til medlemmene i SU, FAU, SMU, Elevråd 
og ATV. Innspill mottas fram til 30. september. Rektor sammenspiller og gir felles 
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tilbakemelding fra Jåtten skole. Felles tilbakemelding blir lagt fram som referatsak i 
neste møte. 
 
Supernytt 
Spørsmål fra foreldre om bruk av Supernytt på 1. og 2. trinn. Supernytt har anbefalt 
aldersgrense 8 år. 
Spørsmålet ble ikke konkret besvart. Supernytt blir benyttet på skolen, men 
omfanget på 1. og 2. trinn er noe uklart. Spørsmålet blir tatt opp med lærere og i 
SFO på aktuelle trinn og rektor kommer tilbake med et mer konkret svar i neste 
møte. 
 
Neste møte 
Neste ordinære møte er berammet 09.11.2020 kl. 14:00. Dersom smitte-situasjonen 
og smitteverntiltakene ikke endrer seg vesentlig blir dette møtet også digitalt, men 
møtet gjennomføres i Team, ikke i Google.  
Rektor sender ut lenke til Teams-møte i innkalling. 
 
 
Vedtak: 
Sakene tas til etteretning. 
 

 
Neste ordinære møte i Samarbeidsutvalget, Jåtten skole – 09.11.2020 kl. 14:00. Møtet blir høyst 
sannsynlig gjennomført i Teams, som digitalt møte. 
 
 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 


