
  

 

 

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  08.01.2021 

 

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: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
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 
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 12/21 Innkalling og saksliste  2 

Sak 13/21 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 18.01.21 

3 

Sak 14/21 Korona-situasjonen 7 

Sak 15/21 Orienteringssaker 8 

Sak 16/21 Regnskap, 2020 9 

Sak 17/21 Økonomirapportering per 28.02.21 10 

Sak 18/21 Budsjett 2021 11 

Sak 19/21 Eventuelt 14 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

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

SAK NR. 12/21 

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 

www.minskole.no/jaatten den 01.03.2021. 

 

 

Samarbeidsutvalget sammensetning 

 

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 

2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Marit Brurok 2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam * 
i permisjon fra 01.02.21-
01.08.21 

Lena Norberg 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: 10.05.21 og 
14.06.20*. 
 
*Gjennomføres dersom leder, rektor eller flere enn en av SU faste representanter ønsker det. 

 

 
 
 
 
  

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


 

 

3/14 

 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 13/21 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 18.01.21 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 18.01.21 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 19.01.21 
 
 

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  19..01.2021 

 

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 18.01.21 kl. 14:00.   

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam, representant, undervisningspersonalet 
Marit K. Brurok, vara, representant for undervisningspersonalet. 
Hans Landråk, 6C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Forfall Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Iben Krohn Johannesen, 7A, elevrepresentant 

 

Sak nr.:  

Sak 01/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 08.01.2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 02/21 Konstituering  

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
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Sak nr.:  

Det refereres til RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVAL VED SKOLENE I 
STAVANGER der det blant annet heter: Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger 
kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende møte i samarbeidsutvalget årlig i løpet av 
januar. 
På grunn av den spesielle korona-situasjonen foreslås det et avvik med tanke på 
representantene sin funksjonstid. FAU, pedagogisk personale og andre ansatte velger 
representanter med personlige vara våren 2021, men virkedato fra 01.08.21. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalget konstitueres med samme sammensetning som høsten 2020. 
Sigbjørn Jårvik og Hans Gunnar Frøystad velges til leder og nestleder. 
Sammensetning og verv gjelder til 01.08.2020.   

Sak 03/21 Referat 
Referat fra møtet 09.11.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 10.11.2020  Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 09.11.20.godkjennes 

Sak 04/21 Korona-situasjonen 
Rektor hadde i gitt en kort orientering om smittevernsituasjonen og rødt nivå, som 
ble innført fra skolestart tirsdag 5. januar. 
Under møtet ble vedtak om overgang fra rødt til gult nivå bekreftet. Overgangen 
iverksettes 20.januar. Informasjon vil bli sendt foreldre på sms og lagt på skolens 
hjemmeside. 
SU mener det er litt flaks, men også et klapp på skulderen til skolen og foreldrene at 
skolen inntil i dag ikke har hatt tilfeller av påvist smitte.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 05/21 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Liten aktivitet i elevrådet. Møter på tvers av kohorter kan ikke gjennomføres. Elevrådet har 
tatt initiativ til et digitalt «program» som kan sendes i alle kasser for å styrke felleskaps-
følelsen på skolen. 
 
FAU 
Møtehyppighet 
Digitale møter annenhver måned i høst. FAU planlegger nå å gå over til månedlige møter, 
digitalt. 
17. mai. 
Jåtten FAU har ansvar for bydelsarrangementet på hinna. Usikkert  om 17, mai kan 
gjennomføres i full skala. Avventer kommunale føringer. FAU har startet planlegging, evnt 
alternative løsninger. FAU ønsker å endre ansvarsfordelingen mellom trinnene. 
Budsjett-økonomi 
Inntektsgrunnlaget, først og fremst 17. mai og parkering i forbindelse med Vikingkampet, 
har falt bort. FAU har relativt god økonomi og tåler et år til med underskudd, men vurderer 
utgiftene. Alternativ avslutningsfest for 7. trinn og Avaldsnes-tur drøftes. 
Mobbemanifest 
FAU har begynt å tenke på neste års mobbemanifest. Flere forslag reist. 
Skolefotografering 
FAU har fått en del tilbakemeldinger på skolefotograferingen, ikke bare positive. Forslag til 
overgang til annet firma drøftet, samme som Hinna ungdomsskole bruker. 
 
Personalet 
SFO 

• Private fritidsordninger er stengt på rødt nivå. SFO har overtatt barn som bruker 
slike tilbud. 

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

• Nasjonal rammeplan for SFO er sendt ut på høring med høringsfrist i mars. 
Rammeplanen er tenkt forskriftsfestet fra 1. august 2021. 

• Korona. Mye vi ikke får til nå når vi ikke kan blande kohorter. Vi gjør så godt vi 
kan og personalet står på. 

• SFO har full åpningstid under rødt og gult nivå. Noe redusert tilbud om morgenen 
og mulighet for å blande kohorter ute sent på dagen. 

Skolen 

• Det oppleves travelt etter jul da vi kom på rødt nivå. Mye vi gjerne vil gjøre kan 
ikke gjennomføres på rødt/gult nivå. 

• Bekymring for elever med krav til spesialundervisning. Svake elever får ikke den 
oppfølging de har krav på fullt ut da voksne ikke kan gå mellom kohorter på rødt 
nivå. 

• Det er vanskelig å kombinere smittevern med innføring av ny Læreplan. LK20. 
Dette frustrerer. 

• 7. trinn er spent på om det lar seg gjøre å gjennomføre avslutningsfesten til 
sommeren. 

 
 
Rektor 
Jule- og adventtiden 
Jule- og adventstiden på Jåtten skole ble, som følge av korona og gult nivå, svært 
annerledes enn det vi er vant til.  
Adventsamlinger, julegudstjenester, alle fellessamlinger, alle juleaktiviteter med foreldre 
mm. var avlyst. All aktivitet i forbindelse med advent og jul var organisert kohortvis, i 
klasser/baser. 
Etter avstemning blant elevene ble Jeg så nissen kysse nissen valgt til årets julesang på 
Jåtten skole. Tradisjonell pynting med julelys og juletre var på plass og flere av 
klasserommene var tydelig preget at det nærmet seg jul. 
Rektor la ut en digital hilsen siste skoledag, 22. desember, som ble vist i alle klassene. 
Det var utarbeidet et julekort, basert på elevtegninger, som ble sendt ut digitalt til alle 
foreldre, samarbeidsparter og ansatte. 
Også alle tradisjonelle julearrangementer for ansatte ble avlyst. Også her var det prøvd å 
erstatte det tradisjonelle med alternative løsninger, blant annet digital julehilsen fra rektor, 
samt en gulegave til alle ansatte. 
Reflekskonkurransen 
Høsten refleksvestkonkurranse ble avsluttet før jul. Vinnerne ble kunngjort siste skoledag 
før jul, tirsdag 22. desember. 
Det var svært jevnt i toppen og rekorddeltakelse.  
På 1.-4. trinn måtte det utropes to vinnere: klasse 3B og 3D, begge med 99,3 prosent 
bruk av refleksvest. 
På 5.-7. trinn vant klasse 6A, med 99,5 prosent bruk av refleksvest. 
FAU stiller med premier. 
Ny runde, som går fram til vinterferien, startet første skoledag etter jul. 
Neste års 1. trinn 
Neste mandag, mandag 25.01.21, sendes vedtak om skoleplass på Jåtten skole ut til 
foreldre med barn født i 2015. 80 vedtak vil bli fattet. Alle som har søkt Jåtten skole ut fra 
Fritt skolevalg vil få plass. Det legges per dato opp til at det blir fire klasser neste skoleår. 
Utlysing av lærerstillinger, neste skoleår.  

Ledige lærerstillinger utlyses 1. februar, med søknadsfrist 15. februar.   
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 06/21 Økonomirapportering 2020 
Med innkalling fulgte en foreløpig orientering per 8. januar. Denne viser et 
merforbruk i 2020 på kr. 896 210,- tilsvarende 101,88 prosent av tildelt budsjett. Det 
understrekes at dette ikke er endelige tall. Rektor orienterte om situasjonen per 
møtetidspunkt, som viser et uvesentlig mindre merforbruk. Endelig regnskap for 2020 er 
ikke endelig og foreligger ikke før i februar. +/- 3% annulleres i 2020. 
 
Vedtak: 
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Sak nr.:  

Foreløpig økonomirapport for 2020 tas til orientering. 

Sak 07/21 Budsjett 2021 
Budsjett for 2021 foreligger ikke.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 08/21  Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen 2020 er nå gjennomført. Avtale signert og godkjent. Følgende 
saker er satt som satsingsområder:  

• Systematisk oppfølging av prøveresultater; kartleggingsprøver og nasjonale prøver 

• Digitale ferdigheter  

• Inkludering (videreføring) 

• Profesjonsfelleskap, faglig utvikling og økt samarbeid (videreføring) 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 09/21 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen 2020 ble gjennomført på 5. til 7. trinn i november. 

Svarprosent 100%. 

Samlet resultat for Jåtten skole fremkom av tabell vedlagt innkalling.  

• Systematisk oppfølging av prøveresultater; kartleggingsprøver og nasjonale 

prøver 

• Digitale ferdigheter  

• Inkludering (videreføring) 

• Profesjonsfelleskap, faglig utvikling og økt samarbeid (videreføring) 

Det jobbes videre med analyse og oppfølging.  

SU var særlig opptatt av mobbing og effekten av mobbemanifest. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 10/21 Foreldreundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2020 og avsluttet 

06.12.20. Foreldre til elever på 3. og 6. trinn var invitert til å delta. 

Svarprosenten var 89%. Samlet resultat for Jåtten skole fremkom av tabell 

vedlagt innkalling. 

Det jobbes videre med analyse og oppfølging.  SU var særlig opptatt av 

positivt resultat for «støtte fra lærer» og engasjement rundt FAU og SU. 

 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Sak 11/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak: 
---------- 
 

 
Neste ordinære møte i SU er fastsatt til mandag 15.03.21 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

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

SAK NR. 14/21 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Vi har nå passert ett år med pandemien. 
 
Etter to uker på rødt nivå fra tirsdag 05.01.21 til og med tirsdag 20.02.21 kom skolen på gult 
nivå fra og med onsdag 21.01.21. 
 
Per dags dato er vi fortsatt på gult nivå, men etter flere smittevernutbrudd av den muterte 
engelske virus-varianten har skolen, i uke 6, fått melding om å være klar for rask overgang til 
rødt nivå. 
 
Skolen har utarbeidet en plan for rask overgang til rødt nivå. Planen innebærer blant annet 
mindre kohorter, ulik oppstart/avslutning av skoledagen, ulike friminutt, færre voksne, ikke 
bytte av rom, redusert skole- og SFO dag, uteskolene og hjemmeskole. 
 
Ved en eventuell overgang til rødt nivå vil det bli aktuelt å stenge skolen en dag. Varsel vil bli 
gitt på hjemmesiden, supplert med SMS. 
 
Ved eventuelt påvist utbrudd hos elever/ansatte vil klasser/trinn bli satt i karantene. Varsel vil 
bli gitt på hjemmesiden, supplert med SMS. Direkte berørte vil i tillegg bli kontaktet per telefon 
og informasjon vil bli sendt på e-post. 
 
Smittenivået i regioner var lav i februar, men rett før vinterferien fikk vi flere lokale 
smitteutbrudd. Særlig utbruddet knyttet til St. Svithun vgs. i uke 8 fikk konsekvenser for Jåtten 
skole da elever og ansatte ved skolen ble satt i avklarings-karantene. Ingen elever eller 
ansatte var nærkontakter til påvist smittede, men nærkontakter til nærkontakter. Det er ny 
praksis at nærkontakter til nærkontakter blir satt i karantene, men dette er et forebyggende 
tiltak i fall det er snakk om en mutert virus-variant. 
 
Fortsatt er det slik at det ikke er påvist smitte blant elever eller ansatte ved Jåtten skole så 
langt i pandemien. (Oppdater 1. mars) 
 
Smittevernplan for gult nivå er utarbeidet og følges. Dette innebærer blant annet to ulike 
oppstartstidspunkt, ulike friminutt og soneinndeling i skolegården. For mer informasjon om 
hva gult nivå innebærer, se sak på hjemmesiden: Smittevern i høysetet. 
 
Foreldrene er holdt løpende orientert på hjemmesiden. I forbindelse med overganger fra gult 
til rødt og fra rødt til gult ble også foresatte informert via SMS.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 15/21 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
 
FAU 
FAU har meldt følgende saker som FAU ønsker å drøfte/informere om i SU: 

• 17. mai 

• Viking-tur for 6. trinn 

• Avslutning for 7. trinn 

• Skolefotografering 

• Mobbemanifest 2021-2022 
 
 
Personalet 
 
 
Rektor 
Neste skoleår – tilsetting av lærere 
Arbeidet med neste skoleår er i gang. 1. februar utlyste Jåtten skole lærerstillinger. Søknadsfristen gikk ut 
15. februar. Det har meldt seg 70 søkere; 15 menn og 55 kvinner. 
Overtallige lærere i faste stilling i Stavanger kommune har fortrinnsrett. Jåtten skole vil komme til å ta imot 
overtallige lærere fra annen skole. 
I samarbeid med ATV, Utdanningsforbundet, er tilsettingsprosessen i gang. Tilsettingsprosessen vil strekke 
seg over tid da vi ikke per dags dato har full oversikt over behovet. Dette henger blant annet sammenheng 
med at vi ikke vet om lærere i permisjon kommer tilbake til høsten, om lærere på skolen går ut i permisjon 
og/eller fortsetter i stillingene de nå har. 
Isbane 
Skolen anla isbane i kuldeperioden i februar. En del av store skolegård ble sprøytet og etter noen dager 
kunne vi slippe elevene utpå med skøyter. Det ble utarbeidet en plan for når de ulike klassene kunne skøyte. 
Elevene ble oppmuntret til å ta med skøyter. 
Aktiviteten har vært svært stor, også på ettermiddag- og kveldstid.  
Tilbudet fikk mediedekning i TV-vest. 
Refleks-vest konkurransen 
Vårens refleksvest-konkurranse ble avsluttet fredag før vinterferien. Klasse 3B og 6B vant vårens 
konkurranse, begge med over 99 prosent refleksvest-bruk i perioden fra jul til vinterferien. 
Svær mange klasser hadde langt over nitt prosent. Imponerende. 
FAU stiller opp med premie til beste klasse på småtrinnet og mellomtrinnet; kinobilletter til hele klassen. 
Kartleggingsprøver  
Mellom vinterferien gjennomføres det kartleggingsprøver i lesing, regning, engels og digitale ferdigheter på 
1.-4. trinn. Trinnene deltar ikke i alle prøvene, men skolen gjennomfører alle pålagte kartleggingsprøver. 
Foreldrene på de aktuelle trinn blir informert om gjennomføringen på skolens hjemmeside. 
PIRLS 
Jåtten skole deltar i den internasjonale undersøkelsen av leseferdighet på femte trinn. Det er Lesesenteret 
ved UiS som står for gjennomføringen av PIRLS i Norge, der 200 skoler deltar. Internasjonalt er dette en 
leserundersøkelse som gjennomføres av  The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA); http://www.iea.nl/ 
PIRLS gjennomføres 21. og 22. april i klasse 5B og 5D, med oppsamlingsheat i uka etter. Aktuelle klasser er 
trukket ut av Lesesenteret ved UiS.  

http://www.iea.nl/
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 16/21 

SAK Regnskap, 2020 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnskap for 2020 tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Det vises til Sak 06/21 Økonomirapportering 2030, og den orienteringen rektor ga i møte 18. januar. 
 
Regnskapsåret 2020 er ennå ikke endelig avsluttet og heller ikke endelig vedtatt i Stavanger kommune. Den 
foreliggende regnskapsrapport må imidlertid anses å være så godt som endelig og legges fram for 
Samarbeidsutvalget til orientering. 
 
Regnskapsåret 2020 er gjort opp med et merforbruk på kr. 914 164,- tilsvarende 101.  prosent av tildelt 
budsjett. 
 Skoledelen går ut med et merforbruk på kr 862 164,- tilsvarende 102,13 prosent. 
 SFO går ut med et merforbruk på kr. 51 275,- tilsvarende 100,72 prosent. 
 
Det er en hovedregel i Stavanger kommune at virksomhetene kan styre innenfor +/- 3 prosent. Det betyr at 
Jåtten skole i regnskapsåret 2020 ligger innenfor styringsregelen. 
 
Regnskapsåret 2019 gikk ut med et samlet merforbruk på 1 387 189,- som i sin helhet ble overført til 2020. 
Dette innebærer at Jåtten skole regnskapsåret 2020 isolert gikk med et mindreforbruk på ca. 470 000,- kr, 
eller tok inn igjen ca. 1/3 av merforbruket fra året før.  
 
Stavanger kommune har bestemt at +/- 3 prosentregelen annulleres i 2020. Dette innebærer at hverken 
mindre eller merforbruk tas med videre fra 2020. Med andre ord slettes gjelden på kr. 914 164,- som 
opprinnelig skriver seg fra 2019 og tidligere. 
 
Sluttresultatet ble noe bedre enn rektor har signalisert om gjennom året. Dette skyldes først og fremst at 
skolen høsten 2020 fikk gjennomslag for tildelinger til kategoriserte elever. Uten disse tildelingene vill 
skolens merforbruk vært svært nær 103 prosent. 
 
Regnskapsrapport er tatt ut 11. februar 2021. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 17/21 

SAK Økonomirapportering per 28.02.21 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Økonomirapport per 28.02.21 tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 
Rektor legger fram økonomirapport for januar og februar i møtet. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 18/21 

SAK Budsjett 2021 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken utsettes Vedlegg: 

 

 

 
Tabellen under viser tildeling av ordinært budsjett for Jåtten skole.  
 
Tabellen viser at Jåtten skole, inkludert skole/SFO, driftsmidler og kostnader knyttet til skolebygninger 
er tildelt 43 515 000.. 
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Dette er så godt som likelydende med 
fjorårets tildeling (43 567 000). 
 
SFO får en økning på kr. 6 816 000,- 
(2020) til kr. 7 090 000,- (2021 

 
Skoledelen, inkludert skolebygninger, får en 
reduksjon fra 36 751 000,- (2020) til 36 425 
00,- (2021) Dette til tross for at skoledelen får 
kategoriserte elever med et tilskudd på kr. 
942 000,- i 2021 som vi ikke hadde i 2020. 
 
Hovedårsaken til dette er kommunal 
innsparing og elevtallsreduksjon. 
 
 
Ordinær tildeling sier ikke alt om skolens 
totale økonomi. I tillegg til ordinært tildelt 
budsjett kommer: 

• Overføringer av statlige midler, økt 
lærertetthet 

• Refusjon for videreutdanning, 
Kompetanse forkvalitet 

• Merutgifter knyttet til 
lærerspesialistordningen 

• Delvis refusjoner for 
fødselspermisjoner og 
langtidssykemeldinger. 

• Budsjett-tildeling – akuttmidler, 
våren 2021.. 

• Ordinær lønnsøkning 
 
Per dags dato er ikke alle disse 
kompensasjonene/refusjonene mottatt, 
men vi har fått oversikt over tildeling til økt 
lærertetthet 1.-7 trinn og styrking av på 1.-4 
trinn for våren 2021.02.11 
 
Denne tildelingen utgjør alene 2 453 000,-, 
noe som altså øker budsjettet til ca. 
46 000 000,-. 
 
Videre har vi fått budsjettendring for 
såkalte akuttmidler, totalt ca. kr. 600 000,- 
for våren 2021. Denne budsjett-tildelingen 
vil ikke bli videreført høsten 2021. 
 
Skolen jobber videre med: 

• Personalkostnader for våren/høsten 21. 

• Beregninger av budsjettstyrking, økt lærertetthet, for høsten 21. 

• Beregninger for andre refusjonsordninger. 
 
Samlet sett innebærer dette at budsjettet vil bli styrket gjennom året. 
 
Det er ikke innarbeidet koronamidler. Skolen har ikke fått signaler om budsjett-styrking/refusjoner for 
økte utgifter til smitteverntiltak. Vi har fått anledning til å oppbemanne og fører direkte koronamidler på 
eget prosjekt. Det er knyttet usikkerhet til om dette blir kompensert/refundert. 
 
Ikke minst på grunn av at merforbruket fra 2020 ikke dras videre med i 2021 er den totale budsjett-
situasjonen bedre enn i 2020. Det er budsjettgrunnlag for å styrke lærertettheten, særlig på 1.-4. trinn.   
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Rektor legger til grunn at budsjettsituasjonen tillater økt lærertetthet og vil våren 2021 foreta tilsettinger slik at 
lærernormen dekkes både på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. 
 
Ca. 95 prosent av budsjettet går til lønnsmidler. Materiell, forbruk og skolelokaler dekkes av resterende 
budsjett. 
 
Rektor kan ikke se at det er rom for større investeringer utover fortløpende utgifter til forbruk og materiell. 
 
Rektor styrer mot budsjettbalanse i 2021, men påpeker at +/- 3 prosentregelen fortsatt gjelder. Dette 
innebærer at skolen har anledning til å styre mot et mer/mindreforbruk på inntil 3 prosent av tildelt budsjett. 
 
Samarbeidsutvalget vil bli holdt orientert om den økonomiske situasjonen i hvert møte. 
 
Utover dette utarbeides ikke et mer detaljert budsjett. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 19/21 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Eventuelt saker meldes i forkant, fortrinnsvis før fredag 12. mars 2021. 
 


