
  

 

 

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  25,02.2020 

 

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 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  
Iben Krohn Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Hans Landråk, 6C, 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: 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.:  Side 

Sak 34/20 Innkalling og saksliste  2 

Sak 35/20 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 14.09.2020. 

3 

Sak 36/20 Korona-situasjonen 7 

Sak 37/20 Orienteringssaker 9 

Sak 38/20 Økonomirapportering 11 

Sak 39/20 Ståstedsanalysen 13 

Sak 40/20 Nasjonale prøver 2020 14 

Sak 40/20 Eventuelt 15 

 Vedlegg, Sak 37/20, Høring reglement for orden….  16 

 Vedlegg, Sak 39/20, Foreløpig Ståsteds-dokument. Egen fil 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

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
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
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 34/20 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  Vedlegg: 

 

 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Hans Gunnar Frøystad 
nestleder 

Eirik Langvann 2019-2020 

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik, leder Hans Gunnar 
Frøystad 

2020-2022 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Marit Brurok 2020-2022 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 2019-2020 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Monica Kverme 
Ragnhild Lindø 

2019-2020 

Kommunal representant, 
politisk oppnevnt 

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

Kommunal representant, 
rektor 

Arne Kristian Espedal  Ståle Olsen ------ 

Elevrepresentant Hans Landråk, 6C  2020-2022 
Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 7A  2019-2021 

 

 
Vider møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten skole: 09.11.20, 14.12.20*, 18.01.21, 15.03.21, 10.05.21 og 
14.06.20*. 
 
*Gjennomføres dersom leder, rektor eller flere enn en av SU faste representanter ønsker det.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 35/20 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 14.09.20 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 14.09.20 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 15.09..2020. 
 
 
 
 
 
 
 

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  

http://www.minskole.no/jaatten


 

 

4/17 

Sak nr.:  

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. 
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. 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2003.09.2020
http://www.minskole.no/jaatten
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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Sak nr.:  

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 
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: 
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Sak nr.:  

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 
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 

 

 
 
  



 

 

7/17 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 36/20 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Inntil dags dato har Jåtten skole ikke hatt bekreftet covid-19 smitte. Dette gjelder både elever 
og ansatte. 
 
Jåtten skole driver fortsatt på smittevern-nivå GULT. 
 
Den nasjonale smittevernplanen for skoler er gjeldende, sist endret 28.09.2020 
 

• Nasjonal Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 
2020: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/  

 
I tillegg til nasjonal smittevernveileder gir Helsesjefen i Stavanger, smittevernkontoret i 
Stavanger og Oppvekst føringer for drift av skole og SFO, og Jåtten skole forholder seg til 
disse. 
 
Smitteverntiltakene ved Jåtten skole ble skjerpet 24.09.20. Skjerpingen gikk først og fremst 
inn på at foreldre ikke skal inn i undervisningsbygg i skolegården og innføring av 
besøkskontroll/registrering. Vestibylen er ikke venterom, gjelder hele døgnet. 
 
Som nevnt i Sak 30/20 har Jåtten skole utarbeidet en smittevernplan. Denne planen er et 
levende dokument og endres fortløpende. Til orientering vedlegges lenke til gjeldene 
smittevernplan: 
 

• Smittevernplan, gult nivå: https://docs.google.com/document/d/1LSh3tbYxmnQb_-
VdxsWHIu7o50VTE4fb0yImmo9F8bU/edit?usp=sharing  

 
Skolen ar fått pålegg om å utarbeide planer for «rask overgang til rødt nivå».  
Beredskapsplan og smittevernplan for rødt nivå er utarbeidet. 
 

• Beredskapsplan, rødt nivå: 
https://docs.google.com/document/d/1q23FSRWJJx586ADY5t8oZAw0RQvH8G_-
Bw6a07mdxXE/edit?usp=sharing  

• Smittevernplan, Jåtten skole, rødt nivå: 
https://docs.google.com/document/d/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-
7nVeqoOaTdU/edit?usp=sharing  

 
Delvis ettter pålegg fra kommunen, og delvis etter pålegg fra UDIR ble det i perioden før 
høstferien registert hvor mange elever og ansatte som ikke var på skolen en dag/en uke. 
Den kommunale registeringen viste at ddet var: 

• Uke 37 –  42 av 625 elever var vekke torsdag i denne uka  
• Uke 38 –  24 av 625 elever var vekke torsdag i denne uka   

• Uke 40 –  20 av 625 elever var vekke torsdag i denne  
 
Den nasjonale registeringen i uke 39 viste at det var: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://docs.google.com/document/d/1LSh3tbYxmnQb_-VdxsWHIu7o50VTE4fb0yImmo9F8bU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LSh3tbYxmnQb_-VdxsWHIu7o50VTE4fb0yImmo9F8bU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q23FSRWJJx586ADY5t8oZAw0RQvH8G_-Bw6a07mdxXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q23FSRWJJx586ADY5t8oZAw0RQvH8G_-Bw6a07mdxXE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-7nVeqoOaTdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-7nVeqoOaTdU/edit?usp=sharing
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o 84 elever av 625 var vekke fra skolen en eller flere dager denne uka. Hvorav: 
▪ 1 elev i risikogruppen 
▪ 0 elever i karantene/isolasjon 
▪ 52 elever med luftveissymptomer 
▪ 31 elever av andre årsaker 

 
o 8 lærere var vekke fra skolen en eller flere dager denne uka. Hvorav: 

▪ 0 lærere i risikogruppen 
▪ 0 lærere i karantene/isolasjon 
▪ 5 lærere med luftveissymptomer 
▪ 3 lærere av andre årsaker 

 
o 6 andre ansatte var vekke fra skolen en eller flere dager denne uka.  

▪ 0 andre ansatte i risikogruppen 
▪ 0 andre  ansatte i karantene/isolasjon 
▪ 4 andre ansatte med luftveissymptomer 
▪ 2 andre ansatte av andre årsaker 

 
 

Endringer i nasjonale smittevernråd/forskrifter førte ikke til endringer i gjeldende 
smittevernveileder for 1.-7. skoler. 
 
Jåtten skole gjennomførte i uke 44 en kvalitetskontroll. Alle skolens ansatte ble pålagt å lese 
i gjennom og forplikte seg på gjeldende Smittevernplan. Dette ble gjort for å bevissgjøre alle 
ansatte på de smitteverntiltakene skolen har. 
 
I uke 44 ble skolen også pålagt å rapportere nøkkeltall, rutiner og prosedyrer til 
beredskapsavdelingen i Stavanger kommune. I denne sammenheng rapporterte skolen også 
om skolen hadde oversikt over «sårbare barn». Jåtten skole rapporterte videre 0 påvist 
covid-19 smitte per uke 44. Dette gjelder både elever og ansatte. Videre var det ingen elever 
eller ansatte i karantene/isolasjon den 27.10.2020. 
 
Når det gjelder merutgifter knyttet til korona-tiltak, se Sak 38/20 Økonomirapportering. 
 
  



 

 

9/17 

 
 
 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 37/20 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
FAU 
 
Personalet 
 
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 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.   
 
 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312772
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/312816
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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. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 38/20 

SAK Økonomirapportering, oktober 2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Økonomirapport et tatt ut 22.10.2020. Rapporten viser situasjonen per 30.september 2020. (1.-3. 
tertial) 
 
Økonomirapporten viser et merforbruk på kr. 1 329 964, tilsvarende 103,97 prosent. 
 
Fordelt på skole og SFO er tallene: 

• Skolen -1 197  304, tilsvarende 104,19 prosent 

• SFO -132 660, tilsvarende 102,69 prosent. 
 
Kjøp av undervisningstjeneste fra Johannes høsten 2020 er ikke med i budsjettrapporten. 

• Jåtten skole kjøper morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring fra Johannes. Til 
sammen kjøper skolen undervisning fror 650 000 høsten 2020 og dette beløpet 
regnskapseføres i oktober. 
 

Refusjoner, ikke med i regnskapet: 

• Etterslep. Sykemelding og andre refusjoner, begrenset beløp. 

• Jåtten skole har fire lærere som er i ordningen Kompetanse for kvalitet og får, sannsynligvis i 
desember refundert for mesteparten av utgiftene til lønn i studiedelen. Samlet for hele høsten 
vil detter utgjøre noe i overkant av kr. 500 000,-, periodisert per 30. september noe i overkant 
av 200 000,- 
 
 

 
 
Rektor vil, i møtet, orientere om den økonomiske situasjonen ved utgangen av oktober. Den 
orienteringen vil være preget av at tallene for oktober ikke forventes å være helt ajour per 
møtetidspunkt. 
 
Den økonomiske situasjonen er ikke ulik den som ble lagt fram i sist møte. 
 
Rektor rapporter hver måned til Stavanger kommune hva forventet sluttresultat for 2020 blir. 15. 
oktober rapporterte rektor om et forventet sluttresultat blir 104 prosent av tildelt budsjettramme. 
 
Det foreligger signaler om budsjettendringer som vil få positiv effekt for skolen: 
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• Koronarelaterte utgifter vil helt eller delvis bli dekket inn/refundert. 

• Midler, inndradd våren 2020, vil bli tilbakeført helt eller delvis. (Dreier seg om et midre beløp) 
 
Samlet sett, og under visse forutsetninger, innebærer dette at 2020 vil gå ut i tilnærmet balanse eller 
med et relativt beskjedent merforbruk. Det er merforbruket fra 2019 (kr.  1 387 189,- tilsvarende 102,94), 
overført til 2020, som særlig bidrar til en svært angstrengt økonomi for skolen. 
 
I forbindelse med tertialrapporten per 31.08.2020 i Stavanger kommune, vedtatt i kommunestyret mandag 
29.oktober, Sak 73/20, fattet kommunestyret i pkt. 4 at +/- 3 prosent overføringsregelen ikke gjelder for 2020. 
  
Kommunedirektøren la fredag 23. oktober fram forslaget til budsjett for 2021 og HØP (Handlings- og 
økonomiplan for 2021-2024). Forslaget skal nå til politisk behandling og budsjettvedtak fattes i 14. 
desember. 
 
I forslaget ligger det en styrkning på 40 millioner på skoleområdet, styrket lærerertetthet på 1.-4. trinn. 
 
I tillegg er det fra Oppvekst signalisert endring i tildelingsmodellen til skolene. Effekten av en endring 
er ukjent. 
 
I den grad der er mulig vil rektor gjøre rede for hva budsjettforslaget og tertial-vedtaket innebærer for 
Jåtten skole. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 39/20 

SAK Ståstedsanalysen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Foreløpig Ståsteds-dokument for Jåtten skole, Fase 

1 og Fase 2,  tas til orientering 

Vedlegg: 

Ståstedsdokument 

 
Jåtten skole gjennomfører Ståstedsanalysen høsten 2025. Ståstedsanalysen er et obligatorisk 
refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert 
vurdering.  
 
Ståstedsanalysen har fire faser:  

• Fase 1: Skolens resultater 

• Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis 

• Fase 3: Analyse, konklusjon og tiltak 

• Fase 4: Oppfølgende Dialogmøte med skolesjef 

 

På grunn av korona har det ikke vært mulig å gjennomføre ståstedsanalysen i full skala i 

personalet, det har derfor blitt gjennomført en forenklet prosess etter avtale med Oppvekst. 

 

Ståstedsanalysen er sterkt knyttet opp til kvalitetsplanen «Stavangerskolen mot 2025», som også 

er sterkt forankret i LK20 

 

Per dato er skolen i sluttfasen av Fase 1 og Fase 2. Fase 3 tenkes gjennomført i midten av 

november. Deretter avtales Fase 4. I fase 4 vil Samarbeidsutvalget og FAU bli bedt om å delta 

dersom det kan gjennomføres i henhold til gjeldende smitteverntiltak. 

 

Foreløpig Ståstedsanlyse-dokument etter Fase 1 og Fase 2 sendes Samarbeidsutvalget 

medlemmer som egen fil. 

 

 

Vedlegg: Egen fil 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 40/20 

SAK Nasjonale prøver 2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Nasjonale prøver; lesing, regning og engelsk, på 5. trinn ble gjennomført i perioden 31. august til 22. 
september.  Alle prøvene ble gjennomført 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 fikk 22. oktober de offisielle resultatene for 5. trinn. 
 

Resultater 5. trinn 2020 

 
Det nasjonale snittet er 50. 

 

Resultatene er noe svakere enn fjoråret, se under våre resultater på hjemmesiden for sammenligning. 

 

Skolen jobber nå med å analysere resultatene. I analysen er vi særlig opptatt av: Resultater på ulike 

oppgavetyper, forskjeller mellom klasser og kjønn, sammenheng mellom resultater og gjennomførte 

prosjekter, videre arbeid individuelt og kollektivt og systemtenking. 

 

Foreløpige beregninger for elever som gikk på Jåtten skole på 5.-7. trinn og som nå har avlagt NP på 8. trinn 

på Hinna: 

 

Utvalg  Mestringsn

ivå 1 

Mestringsn

ivå 2 

Mestringsn

ivå 3 

Mestringsn

ivå 4 

Mestringsn

ivå 5 

Snitt 

poeng 

Avgiverskole 7. trinn 

Jåtten (20-21) 

Nasjonale prøver 8. trinn 

lesing 

 

5% 

 

9% 

 

38% 

 

33% 

 

15% 

 

53 

Avgiverskole 7. trinn 

Jåtten (20-21) 

Nasjonale prøver 8. trinn 

regning 

 

3% 

 

14,2% 

 

45% 

 

25,5% 

 

12,3% 

 

51,4 

Avgiverskole 7. trinn 

Jåtten (20-21)  

Nasjonale prøver 8. trinn 

engelsk 

 

1,1% 

 

14,4% 

 

46,4% 

 

25,8% 

 

12,3% 

 

52,8 

 

Også her er det nasjonale snittet 50. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 41/20 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
 
Eventueltsaker meldes i forkant og innen utgangen av fredag 06.11.2020.  
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 
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VEDLEGG 1 
 

Oppvekst og utdanning 

 

postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no 

 

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 

  

 

20/20824  29.10.2020 

 

Høring - forskrift om reglement for orden og åtferd i skulane – 
tilbakemelding frå Jåtten skole 
 
Det vises til brev av 09.02.20, sak 20/20824-5; Høyring – forskrift om reglement for orden og 
åtferd i skulane. 
 
Forslaget er tatt opp med skolens rådsorganer, i medbestemmelse og i skolens ledelse. Denne 
tilbakemeldingen er en felles tilbakemelding fra Jåtten skole. 
 
Jåtten skole slutter seg i all hovedsak til forslaget og mener at foreliggende forslag på flere 
områder er en klar forbedring av gjeldende forskrift. Vi registrer at forslag i langt høyere grad 
harmonerer med skolens egne ordensregler og anser dette som positivt. Hovedkonklusjonen er 
derfor at forslaget er et godt forslag. 
 
På denne bakgrunn har ingen konkrete forslag til endringer. Skolen har heller ingen vesentlige 
innvendinger, utover det som kommer frem under. 
 
Jåtten skole stiller spørsmål om foreslått ordensreglement i tilstrekkelig grad ivaretar 
Barnekonvensjonen.  
 
Barnekonvensjonen har fire generelle prinsipper: 

• Barnas beste, artikkel 3 

• Ikke-diskriminering, artikkel 2 

• Retten til liv og utvikling, artikkel 6 

• Retten til å bli hørt, artikkel 12 
 
Til grunn for Barnekonvensjonen og de generelle prinsipper ligger fire grunnleggende rettigheter: 

• Barnas beste 

• Barnet har rett til å uttrykke seg fritt 

• Barnet har rett på informasjon 

• Barnet har rett på privatliv 
 

mailto:postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
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Foreliggende forslag til nytt reglement nevner «barnet beste» i §3, «elevene kan forstå» i §7 og 
«rett til å forklare seg …. å snakke med noen eleven stoler på» i §9. Disse formuleringene knytter 
forslaget opp mot Barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter. 
 
Andre formuleringer, for eksempel «Foreldrene skal informeres» i §9, kan under visse 
forutsetninger være et brudd mot barns rettigheter i Barnekonvensjon.  
 
Jåtten skole foreslår med dette at forslaget som helhet «vaskes» mot Barnekonvensjonen, gjerne 
av jurist med kompetanse på Barnekonvensjonen, for å sikre at barns rettigheter ivaretas fullt ut. 
 

 

Arne Kristian Espedal 

rektor 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 


