
  

 

 

Møte-innkalling 
 

 

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  02.09.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5O

DAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-

cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-

feb6e409d14a%22%7d  

 

Møtedato/ -tid: mandag 13.09.2021 kl. 15:00.  NB: Merk tiden. 

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

Kopi til: varamedlemmer 

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

 

NB: Møtet blir gjennomført som fjernmøte i TEAMS. Lenke til Teams-møte blir 

sendt på mail: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

 

Sak nr.:  Side 

Sak 29/21 Innkalling og saksliste  2 

Sak 30/21 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 21.05.21 

3 

Sak 31/21 Korona-situasjonen 7 

Sak 32/21 Orienteringssaker 9 

Sak 33/21 Regnskapsoversikt per 31.08.2021 11 

Sak 34/21 Skoleruten 2022-2023 12 

Sak 35/21 Eventuelt 14 

Vedlegg Høringssvar Skolebruksplan 2021-2035 15 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?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%3ameeting_ODU0NWNmYTUtYzgxOS00NTIxLTg0YjEtMDkxNmY4MzU5ODAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d
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Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 
 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 29/21 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Vedlegg: 

 

 

Innkalling med saksliste og sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside den 02.09.2021. 

 

Skolens hjemmeside: www.minskole.no/jaatten 

 

Samabeidsutvalget sammensetning 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Ikke valgt Ikke valgt 2021-2022 

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik, leder Ikke valgt 2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Mette Nikolaisen 2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Marit Brurok Lena Norberg 2021-2022 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2021-2022 

Kommunal representant, 
politisk oppnevnt 

Bertha Veggeberg (Frp) Mats Danielsen (Frp) 2020-2024 

Kommunal representant, 
rektor 

Arne Kristian Espedal  Ståle Olsen ------ 

Elevrepresentant Hans Landråk, 7C  2020-2022 
Elevrepresentant Ikke valgt  2021-2023 

 

 

 
Videre møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten skole:  
 
08.11.21, 13.12.21*, 17.01.22, 24.03.22, 09.05.22 og 20.06.22*. 
 
 
*Gjennomføres dersom leder, rektor eller flere enn en av SU faste representanter ønsker det. 
  

http://www.minskole.no/jaatten
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 30/21 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 21.05.21 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 21.05.21 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag  22.05.22 
 
 

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  30.04.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

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

cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%22bd4c87bf-dbf0-433c-ae74-feb6e409d14a%22%7d  

Møtedato/ -tid: mandag 15.03 kl. 14:00.   

Deltakere: Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Lena Norberg, vara-representant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Forfall Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Landråk, 6C, elevrepresentant 

 

Møtet ble gjennomført som fjernmøte i TEAMS 

 

Sak nr.:  

Sak 20/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  den 30.04.2021. 
 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

http://www.minskole.no/jaatten
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
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Sak nr.:  

FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte velger/re oppnevner representanter for 
perioden 21/22 innen 01.08.21. 

Sak 21/21 Referat 
Referat fra møtet 15.03.2021 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 16.03.2021.  Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 15.03.21.godkjennes 

Sak 22/21 Korona-situasjonen 
Se orientering i innkalling. Rødt nivå ble avviklet og erstattet med gult nivå 10. mai. 
Det har vært noen tilbakemeldinger på gjennomføringen av rødt nivå, stort sett 
positive. Det har vært stilt noen spørsmål om kriteriene for kohort-inndeling. Skolen 
gjorde rede for de hensyn som ble lagt til grunn; spesielle behov, kjønnsfordeling, 
størrelse, enhetlige grupper. Hensyn til fritidsaktiviteter er ikke tatt med i vurderingen.    
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 23/21 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker:  
 
Elevråd 
Har ikke hatt møte på lenge, men skal ha digitalt møte i morgen. 
Hoppetaukonkurransen ble utsatt i rød periode, men har hatt oppstart i dag og varer fram 
til pinse. 
Elevrådet, v/Iben og Ingrid, skal ha 17. mai talen som sendes 12. mai. Talen er spilt inn 
og redigert i en film som vises i klasserommene. Legges ut på hjemmesiden. 
 
FAU 
Skal ha møte i kveld. 
Avklaringer rundt arrangementet 12. mai. FAU står for mat og matservering; is, pølser, 
brus, kake. Maks to foreldre per klasse. Smittevern vil bli ivaretatt. 
Valg av nye FAU leder foretas før sommeren. 
 
Personalet 
Skolen 
Veldig glade for at vi er tilbake på gult nivå. Akkurat som å begynne på skolen etter 
sommeren.  
Samtidig påpekes det at ansatte mener at rødt nivå også har hatt sine positive sider. Det 
har vært en fin tid. Tettere kontakt med elevene, mindre konflikter. Hjemmeskole har 
denne gang inneholdt mer undervisning og større variasjon. Mellomtrinnet har også hatt 
langt flere uteskoledager, på hjemmeskoledager. 
Nå er vi inne i en tid med fullt kjør med årsrapporter, IOP og kartlegging at 
språkferdigheter.  
SFO 
Veldig glad for at vi er tilbake på gult. Svært sårbart på rødt nivå. 
All møtevirksomhet i personalet har forsvunnet når vi har vært på rødt nivå. Nå starter vi 
opp igjen, blant annet med ½ planleggingsdag i ettermiddag. Tema: Implementering av 
ny rammeplan for SFO, kurs med Læringsmiljøsenteret UiS. 
April/mai er vanligvis fullt med aktivt program: friluftslivuker, til Dyreparken med mer. 
Basene prøver så langt det er mulig å gjennomføre noe av dette innen gjeldende 
smittevern, men aktiviteter må også avlyses. 
 
Rektor 
Nasjonal rammeplan, SFO 
Det vises til Sak 15/21 der deg blir sagt at Jåtten skole vil komme med høringssvar til den 
nasjonale rammeplanen for SFO og at dette vil bli referert i neste møte. Høringssvar var 
vedlagt innkalling. 
Læring for livet 

http://www.minskole.no/jaatten
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Sak nr.:  

Rektor og SFO-leder har deltatt i UiS sin tv-satsing; Læring for livet. I episode 4 rettes 
søkelyset mot SFO. Tv-sendingen har også resultat i en artikkel i forskning.no. 
Informasjon om tv-sendingen og artikkelen er lagt ut på skolens hjemmeside. 
PIRLS 
Gjennomføring av PIRLS på 5. trinn er utsatt. Kan ikke gjennomføres på rødt nivå. Under 
forutsetning av at vi er tilbake på gult nivå vil PIRLS bli gjennomført i klasse 5B og 5D 19. 
og 20. mai. 
Utlysing av lærerstillinger – neste skoleår 
Jåtten skole har denne våren hatt to utlysinger av lærerstillinger med tanke på neste 
skoleår. 
Per 01.05.2021 er det foretatt følgende læreransettelser med virkning fra 01.08.2021: 
Kine Mide Kihlstrøm, fast, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
May-Elin Hegland, fast, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Olga Gitsenko, fast, 100 %, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Halvor Hansen Høvring, fast 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Rosalie Løland, fast, 100%,  kommer fra Johannes læringssenter 
Marianne Sleen, årsvikariat, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Roar Andersen, årsvikariat 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Martine Hestnes Healy, 100%, fast, kommer fra Lervig barnehage 
Veronica Brekke Solvang, 100 % fast, kommer fra  
Det er sendt ut ytterligere to tilbud. Svar ikke mottatt..  
I tillegg er det tilsatt følgendepedagogiske medarbeider neste år: 
Klaudia Miller, vikar, kommer fra stilling på Jåtten skole 
Digitale lærebøker 
Jåtten skole har fått full tilgang til digitale læreverk fra forlagene Gyldendal 
(SKOLESTUDIO) og Cappelen Damm (SKOLE) i en tidsavgrenset periode i vår. Lærerne 
oppfordres til å prøve ut digitale lærebøker. 
De aktuelle læreverkene er oppdatert etter LK20. 
Utprøvingen vil danne grunnlag for å vurdere om en, i ett eller flere fag, på ett eller flere 
trinn, skal gå over til å bruke digitale læreverk framfor tradisjonelle lærebøker i fag. Inntil 
denne vurderingen er gjort vil skolen ikke kjøpe inn lærebøker etter LK 20 på papir. 
Utfordrende adferd i skolen 
Lærerne på Jåtten skole gjennomførte 27. april halv planleggingsdag. Planleggingsdagen 
ble brukt til kurs i Utagerende adferd i skolen. Kurset ble ledet av Verge Opplæring, som 
har rammeavtale med Stavanger kommune. Kurset ble gjennomført som et webinar i 
Teams. 
Nasjonaldag-markering 
I samarbeid med FAU vil skolen markere 17. mai, der alle arrangementer er avlyst pga 
pandemien, siste skoledag før nasjonaldagen, onsdag 12. mai. Det planlegges pop-up 
tog i bydelen, leker, 17. mai.-tale, sang og tradisjonell 17. mai – alt i henhold til smittevern. 
Planene vil bli gjennomført dersom skolen er tilbake på gult nivå den 12. mai. På rødt nivå 
blir det ingen markering. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 24/21 Regnskapsoversikt per 30.04.21 
Regnskapsoversikt per 31, mars var vedlagt innkallingen og viste et mindreforbruk 
på kr. 387 025, tilsvarende 97,3 prosent av periodisert budsjett. Rektor orienterte 
muntlig om regnspaoversikt per 30. april, som per dato viser et mindreforbruk på kr. 
745 606,-, tilsvarende 96,06 av periodisert budsjett. Både skoledelen og SFO har per 
dags dato mindreforbruk.  
Skolen har per dato ikke mottatt refusjon for Kompetanse for kvalitet og 
kompensasjon for korona-merutgifter. Det er ventet at kommunen vil si noe mere om 
korona-merutgifter etter kvartalsregnskapet. 
 
Vedtak: 
Regnskapsoversikt per 30.04.2021 tas til orientering 

Sak 25/21 Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen SFO ble gjennomført i februar 2021. Det er foreldre som har barn 
på 2. trinn som blir invitert til å delta. Av 75 inviterte svarte 65, svarprosent 87. 
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Sak nr.:  

Resultatene fra undersøkelsen er presentert og drøftet i ledergruppa, SFO og i personalet 
for andre trinn. Resultatene på Jåtten skole ligger jevnt over på eller over snittet for 
kommunen sett under ett. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Samarbeidsutvalget ber SFO jobbe videre med 
foreldresamarbeid. 

Sak 26/21 Møteplan for skoleåret 2021/2022 
Forslaget, se innkalling, ble vedtatt. SU har sine møter: 13.09.21, 
08.11.21,13.12.21*, 17.01.22, 24.03.22, 09.05.22, 20.06.22* Møtedatoer merket 
med * gjennomføres dersom leder, rektor eller en av SU faste medlemmer ønsker 
det. 
 
Vedtak: 

Forslaget til møtedatoer skoleåret 2020/2021 vedtas  

Sak 27/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
Vedtak: 
------- 
 

Sak 28/21 Skolebruksplan 2021-2035, høring 
Saken ble sendt ut fredag 7. mai.  
Utkast til plan for skolestruktur ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 28. april 
2021. Utvalget vedtok å sende utkastet på høring. Høringsfrist er satt til 15. juli 2015. 
Skolen og SU reagerer på at det i utkast til skolebruksplan heter «Det ventes ikke at noe 
særlig av utbyggingspotensiale på Jåttå eller Forus øst vil bli realisert i planperioden, og 
elevtallet i bydelen ventes å synke.» Videre mener skolen formulering om midlertidig 
modulbygg er for vag. Modulbygget ble reist i 2012 og er godkjent til skolebruk for 8-10 år. 
 
Vedtak: 
Rektor, i samarbeid med leder av SU, utarbeider høringsforslag innen fristen på bakgrunn 
av momenter nevnt i saken. Høringssvar legges fram som orienteringssak til  
Samarbeidsutvalget i neste møte. 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor, referent 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 31/21 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Skoleåret 2021-2022 startet på grønt nivå i trafikklysmodellen i henhold til Veileder for 

smittevern for skoletrinn 1-7, sist oppdatert 13.08:2021: Veileder om smittevern for skoletrinn 1–

7 (udir.no) 

 

Samtidig er ansatte, alle voksne på skolen, på trinn 3 i den nasjonale og kommunale 
gjenåpningsplanen.  
 
Trinn 3 i gjenåpningsplanen er innebærer strengere smitteverntiltak for ansatte/voksne/foreldre 
enn for elevene. 
 
Jåtten skole har i tillegg til den nasjonale veilderen utarbeidet en egen smittevernplan for grønt nivå 
for driften av skolen og for trinn 3. i den nasjonale/kommunale gjennåpningsplanenen for ansatte. 

trinn  Denne planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside: Smittevernplan Grønt nivå, Jåtten skole - 

Google Dokumenter 

På GRØNT nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak, men skolehverdagen organiseres og 
gjennomføres som normalt og det vil ikke være behov for organisering i kohorter. 

De viktigste smitteverntiltakene på GRØNT nivå er:  
• Syke elever/ansatte skal ikke være på skolen. 
• God hygiene og normalt renhold. 
• Redusert kontakt mellom personer - hold avstand der det er mulig  

 
Rent praktisk og i kortform får dette følgende konsekvenser: 

• For elever 
o Selv med milde symptomer skal en være hjemme - oppsøk testing. 
o Håndvask og hånddesinfisering 
o Fellessamlinger for flere klasser/hele skolen utgår. 

• For foreldre 
o Selv med milde symptomer på sykdom - ikke møt på skolen - oppsøk testing 
o Ingen foreldre inn i klasserom/undervisningslokaler, registrering av besøk. 

▪ Det vil bli gjort noen unntak for foreldrene til skolestarterne første 
skoledag. 

o Avstandskrav 
o Møter. Fortrinnsvis digitale. Fysiske møter med smitteverntiltak og begrenset 

antall kan gjennomføres. Gjelder også foreldremøter. (Gjelder så lenge vi er 
på trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen) 

o Fullvaksinerte følger samme smittevernregler 
• For ansatte 

o Selv med milde symptomer på sykdom - ikke møt på skolen - oppsøk testing 
o Avstandskrav. 
o Møter. Fortrinnsvis digitale. Fysiske møter med smitteverntiltak og begrenset 

antall kan gjennomføres. 
o Fullvaksinerte følger samme smittevernregler 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/
https://docs.google.com/document/d/1zdrcmLH1Nzrq1_h6e_ailM6ie7w8j3osl9sYGiF7870/edit
https://docs.google.com/document/d/1zdrcmLH1Nzrq1_h6e_ailM6ie7w8j3osl9sYGiF7870/edit
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Trinn 3 i den kommunale gjenåpningsplanen ble revidert fra og med 31. august. Det åpnes i 
noe større grad for fysiske møter med flere enn 20 deltakere. Selv om det åpnes for fysiske 
møter skal en alltid vurdere om digitale møter er hensiktsmessig. 

Rent praktisk har dette betydd: 

• Det har ikke vært noen fellessamlinger for hele skolen, alle elevene, eller andre store 
samlinger med flere klasser. 

• Det ble gjort noen justeringer i forbindelse med første skoledag for 
skolestarterne/elevene som begynte på skolen i høst. Arrangementet i skolegården 
ble nedskalert og foreldrene fikk i mindre grad komme inn i klasserommene, unntak 
fotografering i mindre grupper. 

• All fellestid i personalet er gjenomført digitalt. Det ble gjort et lite unntak første 
planleggingsdag med strenge smitteverntiltak. Det åpnes for fysiske møter for 
lærerne/SFO-personalet fra 1. september. 

• Adgangskontroll og registrering for andre voksne/foreldre inn i skolebygningene. 

• Felles foreldremøter for hele trinn, planlaggt i august, avlyst. 
o Rektor har spilt inn en video som vises ved oppstart på alle 

klasseforeldremøtene. 

• Antallsbegrensinger for deltakere på klasseforeldremøter ut august. 

Myndighetene har bestemt at karantenekrav for nærkontakter under 18 år oppheves fra og 
med skolestart i august. Krav til karantene ertattes med et testregime. 

Jåtten skole har ikke hatt noen, hverken ansatte eller elever, med påvist smitte, høsten 2021, 
inntil dags dato (30.08.2021). Det har vært noen få tilfeller av karantene. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 32/21 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
Rektor: 
Personalinformasjon 
Refereres muntlig i møtet 
SU 
I samarbeid med leder ble SU sitt møte 14.06.21 avlyst. Avlysingen ble sendt per mail den 03,06.21. 
Skolebruksplanen 2021-2035 
Det vises til ved Sak 28/21 Skolebruksplan 2021-2035, høring. 
Jåtten skole har sendt høringssvar på Skolebruksplanen 2021-2035 i henhold til vedtak i Sak 28/21. FAU 
har sluttet seg til høringssvaret. Til  orientering ble høringsvaret sendt i mail til Sus 
medlemmer/varamedlemer den 03.06.21. Høringsvaret vedlegges også in denne innkallingen. 
Gravearbeider, skolegården 
Etter at skolen tok kontakt med prosjektkontoret, Rogaland fylkeskommune, til Bussveien fikk Jåtten skole 
23. juni opplyst at det likevel ikke blir graving i skolegården sommeren 2021.  
Prosjektleder har i etterkant sendt denne mailen til skole:  

Viser til telefonsamtale angående opprinnelig planlagt grøft gjennom Jåtten Skole. Det er tidligere 
signalisert skolen at grøftearbeidet skulle pågå i skoleferien 2021. 
Planleggingen av grøften ble avsluttet og satt på vent da vi ser muligheter til annen og mer skånsom 
grøftetrase like sør for skolegården og Betlehem. Den alternative løsningen er noe vi skal se på i 
dialog med entreprenørene i løpet av hosten 2021 før det blir gjort noen endelig konklusjon. 
Videre fremdrift tilsier kunngjøring av totalentreprise like etter sommerferien 2021, Det er planlagt en 
omstendelig anskaffelsesprosedyre med prekvalifisering og konkurransepreget dialog, og vi 
forventer kontraktinngåelse med entreprenør først vinter/tidlig vår 2022. Etter dette vil bli forelagt 
entreprenørens fremdriftsplan, og kan si noe om når, og hvordan skolen blir berørt 
Vi beklager på det sterkeste at skolen ikke har blitt varslet i forbindelse med at arbeidet skoleferien 
2021 er avlyst, som skyldes svikt i våre rutiner og skulle ikke ha skjedd. 
Vi har ganske nylig opprettet en egen nabokontakstilling for prosjektet, hun skal sørge for at riktig 
informasjon blir sendt ut til riktig tid, og er samtidig tilgjengelig for spørsmål. 
Nabokontakt Stine Reed kan nås på epost: stine.reed@rogfk.no 

Per Ove Stokkeland, Prosjektleder, Plan og utbygging Bussveien 

«Mobbemanifest» 2021-2022 

Boka En fisk til Luna av Lisa Aisato er valgt til årets mobbemanifest.  
Ved oppstarten av hvert skoleår intensiveres arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Et av mange tiltak er det 
årlige «mobbemanifestet». Det er en Kick-start for det viktige arbeidet som skal pågå gjennom hele skoleåret, 
hver dag og hver time.  
I år er det En fisk til Luna som er årets «mobbemanifest» 
Den sparsomme teksten, de fantastiske tegningene, skal hjelpe oss i arbeidet med inkludering. Luna inviterer 
fisken inn. Luna er en inkluderingsagent. 
Det har vært en utfordring å finne en bok som treffer alle, fra de minste til de største. Vi har søkt, og fått, hjelp fra 
bibliotek til universitet. Når vi nå har falt ned på En fisk til Luna er vi overbevist om at vi har truffet blink. Den gir 
rom for tolking. Den gir rom for fantasi.   
Det rommet skal vi bruke. Vi skal bruke det til å invitere alle inn, til å bekjempe trakassering, utenforskap og 

mailto:stine.reed@rogfk.no
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mobbing. For vi har en visjon på Jåtten skole: Et godt sted å være – lyst til å lære. 
Boka er en gave til alle på Jåtten skole. Det er ikke en gave som bare skal tas med hjem og glemmes. Luna og 
fisken skal få stor plass i undervisningen på Jåtten skole dette skoleåret. Tanken er at Luna skal være et 
utgangspunkt.  Det stopper ikke med Luna og fisken. Det er her det begynner. 
Årets «mobbemanifest» har blitt mulig takket være et godt og velvillig samarbeid med forlag og forfatter. Takk. 

Learning to BE 

Jåtten skole har fått tilbud, og etter drøfting i Medbestemmelse takk ja, til deltakelse i et intervenjsonstudie; 

Teaching to BE. 

Studiet er et internasjonalt Amadeus forskningsprosjekt sm i Norge drives fra Læringssenteret ved 

UiS.Studie har fokus på lærernes «well-beeing». Studiet går over to år. Inneværende skoleår vil kun et fåtall 

lærere være involvert, mens hele personalet blir involveert i studiet skoleåret 2022-2023. 
SFO 
Jåtten SFO ble trukket fram i Stortingsmelding 6 i fjor høst. En Stortingsmelding som også har ført til at det 
ble utarbeid og innført Rammeplan for SFO fra august 2021. 
Profileringen i stortingsmeldingen har bidratt til interesse for Jåtten SFO; henvendelser, besøk, hospiteringer 
og forespørsler. Eksempler på dette: 

• Læring for Livet, Læringssenteret, UiS, deltakelse i debatt/nettsending. Avdelingsleder SFO og 
rektor. 

• Arbeidshospitering, førstkandidat SV Stavanger, en uke i sommer. 

• Brukerpanel, Matjungelsen, Helsedepartementet. Avdelingsleder SFO 

• Deltakelse i prosjektgruppe, UDIR, eksamen privatister og Barne- og Ungdomsarbeidere. 
Avdelingsleder SFO 

• Deltakelse i panel, Kva no SFO?. Læringssenteret, UiS. Arendalsuka. Avdelingsleder SFO 
o I denne forbindelse ble det vist to videoer innspilt i Jåtten SFO, juni 2021. 

• Befaring. Nestleder i SV og førstkandidat i Rogaland, SV. Avdelingsleder SFO og rektor 

• Redagsjonsgruppe, fagtidskrift SFO-Nett. Avdelingsleder SFO 

• 5 fagbøker om SFO, Cappelen Damm, gjennomlesing før publisering. Avdelingsleder SFO 

• Foredrag på fagdag, alle ansatt i  UDIR, samt bidrag i støtte og veiledningslitteratur UDIR, 
Avdelingsleder SFO. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 33/21 

SAK Regnskapsoversikt per 31.08.21 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnsakpsoversikten per 31.08.21 tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Regnskapsoversikt per 31. 08.2021 foreligger ikke  ved utsendelse. Regnskapsrapport vil legges fram 
i møtet. 
 
Rektor velger ikke å legge fram regnsksrapport per 31.07.2021 da denne ikke gir et riktig bilde av den 
økonomiske situasjonen med et mindreforbruket på noe over 700 000,-. 
 
Økonomien er imidlertid rimelig god og muligjør noen investeringer av sårt tiltrengt utstyr, materiell og 
oppgraderinger utover høsten. 
 
Rektor rapporterer til kommunes økonomiavdelig at kalendereråret vil gå ut i balanse. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 34/21 

SAK Skoleruten 2022-2023 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Skoleruten for Jåtten skole, skoleåret 2022-2023 
vedtas i henold til alternativ 2. Skoleruten publiseres på 
skolens hjemmeside. 

 

Vedlegg: 

 

 
Veiledene skolerute for skoleåret 2022-2023 vil ventelig bli sendt ut til behandling og vedtak på den 
enkelte skole i september. Det foreliggende forslaget er altså ennå ikke sendt ut fra skolesjefen. 
 
Det er ønskelig at skoleruten for påfølgende skoleår vedtas og publiseres så tidlig som mulig.Rektor 
legger derfor fram forslag til skolerute for Jåtten skole skoleåret 2022-2023. 
 
Skoleruten vil bli drøftet i medbestemmelse, personalet og med skolene i Hinna bydel før møtet i SU. 
 
Det er knyttet mange føringer til skoleruten.  

• Skolene kan ikke avvike fra første skoledag etter sommerferien 2022.  Det samme gjelder 
siste skoledag før sommerferien 2023. 

• Skoler og barnehager skal ha planleggingsdager 17.08.22, 18.11.22 og 02.01.23.  
 
Slik rektor ser det er det to realistiske alternativer: 

1. Skoleruten for skoleåret 2022-2023, Jåtten skole  vedtas lik Veiledene skolerute, skoleåret 
2022-2023. 

2. Skoleruten for skoleåret 2022-2023, Jåtten skole endres ved at planeggingsdagen 11.04.2023 
(tredje påskedag) flyttes til 17.11.2023. 
 

En slik flytting muliggjør et personalseminar i november 2022. 
 
Innplassering av planleggingsdager både lærerne og SFO vil være uproblematisk i begge 
alternativene og fastsettes etter drøfting i medbestemmelse med aktuelle fagforeninger. 
 
Under forsutsetning av at det ikke fremkommer vesentlige endringer/nye forslag vedtas skoleruten for 
Jåtten skole etter alternativ 2. Skoleruten for skoleåret 2022-2023 publiseres. 
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VEILEDENDE SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2022-2023 

 

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO og kommunale barnehager: 17.8., 18.11. og 2.1.   

Skolestart i august for alle skoler: 18.8. Siste skoledag før sommerferien for alle skoler: 22.6. 

August 2022 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

31 1 2 3 4 5 6 7   

32 8 9 10 11 12 13 14   

33 15 16 17 18 19 20 21   

34 22 23 24 25 26 27 28   

35 29 30 31     
 

                                  Januar 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

52       1   

1 2 3 4 5 6 7 8   

2 9 10 11 12 13 14 15   

3 16 17 18 19 20 21 22   

4 23 24 25 26 27 28 29  

5 30 31  
 

Februar 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

5   1 2 3 4 5   

6 6 7 8 9 10 11 12   

7 13 14 15 16 17 18 19   

8 20 21 22 23 24 25  26  

9 27 28      
 

September 2022 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

35    1 2 3 4   

36 5 6 7 8 9 10 11   

37 12 13 14 15 16 17 18   

38 19 20 21 22 23 24 25  

39 26 27 28 29 30    
 

 

Fri- og feriedager 

1.8. 
18.8. 
10.- 14.10.  
18.11.  
22.12.- 2.1.  
 
3.1.  
27.2.-3.3.  
3.-11.4. 
1.5. 
17.5. 
18.5. 
19.5. 
29.5. 
22.6. 
 

 
 

SFO-oppstart  
Skolestart  
Høstferie  
Fridag  
Juleferie  
 
Første dag etter jul 
Vinterferie  
Påskeferie  
Off. høytidsdag 
Grunnlovsdag 
Kristi Himmelf.dag 
Fridag 
2. pinsedag  
Siste skoledag  

Første skoledag 18. august 
 

 Elevene på 1.trinn starter kl.09.00  
 Elevene på 2.-7.trinn starter kl. 08.30  
 
 Elevene på 8.trinn starter kl. 09.00      
 Elevene på 9. og 10.trinn starter kl. 08.30 
 

 

Mars 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

9   1 2 3 4 5   

10 6 7 8 9 10 11 12   

11 13 14 15 16 17 18 19   

12 20 21 22 23 24 25 26  

13 27 28 29 30 31   
 

Oktober 2022 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

39      1 2   

40 3 4 5 6 7 8 9   

41 10 11 12 13 14 15 16   

42 17 18 19 20 21 22 23  

   43 24 25 26 27 28 29       30  

   44 31             
 

April 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

13      1 2   

14 3 4 5 6 7 8 9   

15 10 11 12 13 14 15 16   

16 17 18 19 20 21 22 23  

17 24 25 26 27 28 29 30 
 

November 2022 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

44  1 2 3 4 5 6   

45 7 8 9 10 11 12 13   

46 14 15 16 17 18 19 20   

47 21 22 23 24 25 26 27   

48 28 29 30      
 

Mai 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

18 1 2 3 4 5 6 7   

19 8 9 10 11 12 13 14   

20 15 16 17 18 19 20 21   

21 22 23 24 25 26 27 28  

22 29 30 31     
 

Desember 2022 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

48    1 2 3 4   

49 5 6 7 8 9 10 11   

50 12 13 14 15 16 17 18   

51 19 20 21 22 23 24 25  

52 26 27 28 29 30 31   
 

Juni 2023 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø   

22    1 2 3 4   

23 5 6 7 8 9 10 11   

24 12 13 14 15 16 17 18   

25 19 20 21 22 23 24 25  

26 26 27 28 29 30   
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 36/21 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Eventuelt saker meldes i forkant, fortrinnsvis før fredag 10. september 2021. 
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postmottak.oou@stavanger.kommune.no.  

 

Saksnummer 21/13371 – plan for skolestruktur. 

 

(kopi til Gurid Lomeland) 

 

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 

  

 

  02.09.2021 

 

Høring – Plan for skolestruktur i Stavanger kommune 2021-2035 
 
Det vises til Utkast til plan for skolestruktur (skolebruksplan) 2021-2035, behandlet i Utvalg for oppvekst og 

utdanning den 28.04.21, Sak 39/21. 

 

I utkastet om Hinna bydel heter det i Samlet vurdering:  

 

Det ventes ikke at noe av utbyggingspotensialet på Jåttå eller Forus øst vil bli realisert i 

planperioden, og elevtallet i bydelen ventes å synke. 

 

Jåtten skole stiller seg undrende til disse opplysningene og mener at disse er direkte feil.  Framskriving av 

framtidig elevtallsutvikling må justeres i henhold til realitetene. 

 
I skolekretsen til Jåtten skole er det planlagt og påbegynt to store utbyggingsområder; JÅTUN og 
JÅTTÅVÅGEN 2, med potensielt 2700 boenheter.  Det er noe usikkert om hele potensialet vil bli bygd ut i 
planperioden, men utbyggerne regner med at mesteparten vil bli realisert i perioden 2021-2035. 
 
Jåtten skole regner det som helt usannsynlig at 2700 boenheter i umiddelbar nærhet til skolen ikke får 
konsekvenser for elevtallsutviklingen. Jåtten skole har allerede i dag fått innmeldt de første elevene fra 
første delprosjekt på JÅTUN, Husene i skogen. 
 
Status for prosjektene: 
 
JÅTUN 

• Jåtun er igangsatt. Områdeplan og reguleringsplan tilsier fra 1000-1200 boenheter i perioden 
2020 - 2030 

• Første delprosjekt «Husene i skogen» ferdigstilles og innflyttas i 2021. Til sammen 100 
boenheter. 

• Jåtunhøyden legges ut for salg i august 2021. 50 boenheter. 

• Ytterligere prosjekter med til sammen 50-100 boenheter prosjekteres og planlegges 
utbygd/ferdigstilt innen 2023, til sammen 100 boenheter. 

 
JÅTTÅVÅGEN 2 

• Hinna park/Jåttåvågen 2 planlegges utbygd med til sammen 1500 boenheter. 

• Første delprosjekt, Søstrene Hinna, 140 boenheter, byggestart 2021, ferdigstilling 2023. 
 
Det forventes at framskrivingen av elevtallsutviklingen på Jåtten skole justeres i henhold til de to store 
utbyggingsprosjektene JÅTUN og JÅTTÅVÅGEN 2. 
 

mailto:postmottak.oou@stavanger.kommune.no
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Utbygging av Jåtten skole 
Det heter videre i utkast til skolebruksplan, Hinna bydel, samlet vurdering. 
  

Jåtten skole vil få behov for å erstatte sitt midlertidige modulbygg med en mer permanent 
løsning. 

 
Formuleringen synes lite forpliktende og konkret.  
 
Det nevnte midlertidig modulbygg er fra 2012. Bygget er godkjent for bruk til skoleformål av helsesjefen i 
Stavanger for en periode på 8 til 10 år. I 2021 er det påvist store råteskader på bygget. Råteskadene er 
under utbedring.  
 
Godkjenningen går altså ut i 2022. Ingen konkrete planer for «en mer permanent løsning» foreligger. 
 
Utkastet til skolebruksplan sier ikke noe om tilstanden til øvrig bygningsmasse ved skolen.  
 
Jåtten skole har til sammen 7 bygg. 
A-bygget er oppført i 1898, Fredet. Huser i dag skolens ledelse og administrasjon, personalrom. 
D-bygget, oppført i 1940, spesialrom, et spesialrom omarbeidet til klasserom. 
B-bygge, oppført i 1954, spesialrom, ett klasserom, et personal/SFO-rom 
C-bygget, oppført 1978, 11 klasserom 
G-bygg, oppført 1996, gymnastikkbygg 
F-bygg, oppført 1998, 8 klasserom, bibliotek 
P-bygg, midlertidig modulbygg oppført i 2012, 7 klasserom 1998, arbeidsrom for lærere, kjøkken og kontor. 
 
Bygningsansvarlig i Stavanger eiendom kan si noe mer om tilstanden til skolebyggene. 
 
Skolens vurdering er like fullt at B-bygget er i dårlig bygningsmessig forfatning. C-bygget er svært lite egnet 
til pedagogisk virksomhet i henhold til dagens krav. 
 
Jåtten skole har per i dag 27 klasser, en klasse mer enn antall klasserom, noe som tilsier at skolen må ta i 
bruk spesialrom for å huse dagens klassetall.   
 
Utbygging satt på vent 
I forbindelse med behandling av Handling og økonomiplan høsten 2016 ble utbygging av Jåtten skole tatt 
ut av HØP. Planlegging av en utbygging var da igangsatt, men ble altså stanset. 
 
Som en følge av HØP vedtaket kom sak om rekkefølgekrav til behandling i Kommunalstyret for miljø 
og utbygging til behandling i Sak 63/17 i møtet 07.03.2017.  
 
Et av kravene i vedtaket i Sak 63/17 var at det skulle utarbeides en mulighetsstudie for utbygging av 
Jåtten skole fram mot 2035. Mulighetsstudiet skulle ferdigstilles innen utgangen av 2018. 
 
Mulighetsstudiet er ikke utarbeidet. Slik skolen ser det er et politisk vedtak med en klar tidsfrist neglisjert. 
 
 
Oppsummering 
Jåtten skole mener på dette grunnlag: 

• Framskrivingen av elevtallsutviklingen på Jåtten skole må justeres i henhold til de to store 
utbyggingsprosjektene JÅTUN og JÅTTÅVÅGEN 2. 

• Mulighetsstudie for utbygging av Jåtten skole fram mot 2035 må utarbeides i henhold til vedtak i 
Kommunalstyret for miljø og utbygging i Sak 63/17. 
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• Det må snares mulig iverksettes tiltak for å erstatte midlertidig modulbygg med en 
permanent løsning, og dette bør ses i sammenheng med den bygningsmessige standarden på 
øvrige bygninger og dagens krav til skolebygg. 
 

 

 

For Jåtten skole 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Sigbjørn Jårvik        Hans Gunnar Frøystad 

Leder         Leder 

Samarbeidsutvalget, Jåtten skole      FAU, Jåtten skole 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 


