
  

 

 

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  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: 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 20/21 Innkalling og saksliste  2 

Sak 21/21 Referat 
Godkjenning av møteprotokollen, SU 15.03.21 

3 

Sak 22/21 Korona-situasjonen 7 

Sak 23/21 Orienteringssaker  

Sak 24/21 Regnskapsoversikt per 30.04.21  

Sak 25/21 Foreldreundersøkelsen SFO  

Sak 26/21 Møteplane for skoleåret 2021/2022  

Sak 27/21 Eventuelt  

Vedlegg Høringssvar Nasjonal rammeplan for SFO  

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

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. 20/21 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

FAU, undervisningspersonalet og andre ansatte 

velger/reoppnevner represdntanter for perioden 21/22 

innen 01.08.21. 

Vedlegg: 

 

 

Innkalling med saksliste og sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside den 30.04.2021. 

 

Skolens hjemmeside: www.minskole.no/jaatten 

 

Samabeidsutvalget 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 

 

 

NB: 

FAU må velge ny/reoppnevne representant med personlig vara for Hans Gunnar Frøystad/Eirik 

Langvann innen 01.08.2021 for perioden 2021/2022. 

Undervisningspersonalet må velge ny/reoppnevne representant med personlig vara for Tor Gunnar 

Roalkvam og Lena Norberg innen 01.08.2021 for perioden 2021/2022. 

Andre ansatte må velge ny/reoppnevne representant med personlig vara for Mona G. Skaaren og 

Monica Kverme/Ragnhild Lindø innen 01.08.2021 for perioden 2021/2022. 

 
Vider møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten skole:  
 
14.06.20*. 
 
*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. 21/21 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 15.03.21 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 15.03.21 ble sendt ut på mail, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 16.03.21 
 
 
 

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  16.03.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

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 

Meldt forfall: Tor Gunnar Roalkvam, lærerpersonalet 

Kopi til: varamedlemmer 

 

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

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

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

 

Sak nr.:  

Sak 12/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  den 01.03.2021. 
 

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.:  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 13/21 Referat 
Referat fra møtet 18.01.2021 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 19.01.2021.  Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 18.01.21.godkjennes 

Sak 14/21 Korona-situasjonen 
Rektor hadde i gitt en kort orientering om korona-situasjonen i perioden fra sist møte 
og fram innkalling ble sendt ut. Samme dag, mandag 1. mars, første dag i vinterferien, 
fikk skolen melding om at en elev på 7. trinn var påvist smittet. Eleven hadde vært på 
skolen fredag 26. februar; kjent smittevei, ikke mutert virusvariant.  
Klassen, samt fem voksne, ble satt i karantene. Skolen la ut informasjon på 
hjemmesiden, sendte SMS, e-post og ringte alle direkte involverte mandag 1. mars. I 
tillegg ble hele personalet informert. 
Den aktuelle klassen hadde digital hjemmeundervisning mandag 8. mars, første dag 
etter vinterferien og siste dag i karantenetiden. 
Ingen andre elever eller ansatte har fått påvist smitte. 
Samarbeidet med Smittevernkontoret fungerte svært bra. 
Per møtetidspunkt er noen elever, nærkontakter til nærkontakter, i såkalt 
avklaringskarantene. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 15/21 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
Elevrådet har meldt på alle klasser i den nasjonale Hopp for hjertet-konkurransen. Den 
nasjonale konkurransen omfatter ikke alle trinn og elevrådet gjennomfører derfor i tillegg en 
intern hoppetau-konkurranse for alle klassen på Jåtten skole. Konkurransen gjennomføres i 
begynnelsen av mai.  
 
FAU 
17. mai 
FAU avventer signaler fra Stavanger kommune, men ser ikke for seg fullskala 17. mai 
feiring i år. FAU utfordrer skolen å ha en korona-vennlig 17. maifeiring i skoletiden siste 
skoledag før 17. mai, som i år er onsdag 12. mai. 
Avaldsnes-tur for 6. trinn 
Avlyses i vår. Ser etter alternativer. 
Avslutningsfest for 7. trinn, Jåttå vgs. 
Stor felles avslutningsfest for 7. trinn avlyses også i år. FAU sponser klassene til klassevise 
avslutningsfester hvis det kan gjennomføres i henhold til korona-reglene. 
Skolefotografering 
Forslag om ny leverandør frafalles. Skolen fortsetter med samme ordning som før. 
Mobbemanifest 2021-2022 
FAU har drøftet FAU bidrag til neste års mobbemanifest. Ingen konkret konklusjon. 
 
Pedagogisk personale 
Utviklingssamtaler 
De fleste trinn er nå i startgropen for gjennomføring av utviklingssamtaler. 1.-4. trinn venter 
til etter påske pga. kartleggingsprøvene som nå gjennomføres. Utviklingssamtalene 
gjennomføres i å digitalt. 
Korona 
Det røyner på gult nivå. Mindre samarbeid på tvers og mer fravær sliter, Elevene er flinke til 
å etterleve smittevern-rådene. Noen positive sider, særlig knyttet til friminutt; flere voksne 
ute, færre elever og mindre konflikter. Elevene ønsker mer variasjon med hensyn til soner i 
friminutt. 

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

Avdelingsmøter 
Har kommet i gang. Positivt. Gode drøftinger. 
LK20 – nye fagplaner 
Jobber på, men savnet om samarbeid på tvers, er merkbart. Korona-situasjonen 
vanskeliggjør implementering av de nye fagplanene, men personalet jobber ufortrødent 
videre. 
 
SFO-personalet 
UiS – Læring for livet 
SFO-leder og rektor har deltatt i UiS, Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioras egen 

tv-satsing; Læring for livet. Episoden dreide seg om SFO og kan ses her: Læring for livet | 

Universitetet i Stavanger (uis.no) Sendingen vil bli lagt ut på skolen s hjemmeside. 
Nasjonal rammeplan, SFO 
Utkast til nasjonal rammeplan for SFO er ute på høring. Høringsfristen er 16. mars. Jåtten 
skole vil sende høringssvar. Høringssvar vil bli referert i neste møte. 
Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen 2021, SFO, er nå gjennomført. Svarprosenten ble 87%, noe som er 
meget bra. Stort sett positive tilbakemeldinger. SFO er i gang med å tolke resultatene. 
Saken vil bli lagt fram i neste møte. 
Matjungelen 
Jåtten SFO er invitert med i et nasjonalt matpanel for å utvikle matordningen i SFO. 
Fravær 
Det har vært høyt fravær i personalet dette året.  
 
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. 

https://www.uis.no/nb/laering-for-livet
https://www.uis.no/nb/laering-for-livet
http://www.iea.nl/
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Sak nr.:  

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

 Regnskap, 2020 
Regnskapsåret 2020 er ennå ikke endelig avsluttet. Den foreliggende regnskapsrapport må 
imidlertid anses å være så godt som endelig. 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.  +/- 3 prosent annulleres i 2020. 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2020 tas til orientering 

Sak 17/21 Økonomirapportering per 28.02.21 
Rektor la fram en muntlig orientering om den økonomiske situasjonen per 28.02.2021 
i møtet. Per dato 28.02.21 har skolen et mindreforbruk på kroner 357 000,-, 
tilsvarende 96,15 prosent av periodisert budsjett. Skoledelen har et mindreforbruk, 
mens SFO har et marginalt merforbruk de to første månedene av 2021.03.16 
Rektor orienterte om at det både er utgiftsposter eller inntektsposter som ikke er ført 
og at den reelle situasjonen er at skolen per dags dato har et mindreforbruk, men at 
mindreforbruket er langt mindre enn det økonomirapporten viser, ca. 200 000, per 
utgangen av februar. 
Det er knyttet usikkerhet til om skolen får refundert for merutgifter i forbindelse med 
korona. Skolen har beregnet koronautgifter til ca. 700 000,- for første halvår i 
2021.03.16 Rektor har rapportert til økonomiavdelingen i Stavanger kommune om at 
skolen beregner å gå med balanse i 2021, under forutsetning av at koronautgifter blir 
refundert. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per 28.02.21 tas til orientering 

Sak 18/21 Budsjett 2021 
I sakspapirene var budsjett tildeling for 2021 lagt ved. Det er fortsatt poster som ikke 
er kommet inn i budsjettet. 
Rektor legger til grunn at budsjettsituasjonen tillater økt lærertetthet og vil våren 2021 foreta 
tilsettinger slik at lærer-normen dekkes både på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Rektor kan ikke se 
at det er rom for større investeringer utover fortløpende utgifter til forbruk og materiell. 
Rektor styrer mot budsjettbalanse i 2021. Samarbeidsutvalget vil bli holdt orientert om den 
økonomiske situasjonen i hvert møte. Utover dette utarbeides ikke et mer detaljert budsjett. 
 
Vedtak 
De føringer som ligger i saksutredningen i sak om Budsjett 2021, sak 18/21. legges til 
grunn for drift av Jåtten skole inneværende år. 

Sak 19/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak 
----------- 

 
Neste ordinære møte i Samarbeidsutvalget mandag 10.05.2021 kl. 14:00. 
 
 
 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 
 
Dokumentet er elektroniske godkjent   
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 22/21 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Viser til orientering gitt i sist møte. 
 
Skolen fikk et smittetilfelle på 7. trinn i vinterferien. Klassen og ansatte som hadde vært i 
klassen 26. februar ble satt i karantene. Karantenen varte til og med mandag 8. mars. I og 
med at karantenetidenvar sammenfallende med vinterferien fikk dette tilfellet med kjent 
smittevei ikke store konsekvenser for skolen. Klassen hadde hjemmeundervisning mandag 
8. mars og møtte på skolen igjen tirsdag 9. mars. Ingen elever eller ansattye var 
videresmittet. 
 
Perioden fram til påske var på gult nivå. Noen tilfeller av ventekarantene, men ingen 
smittetilfeller, selv om smittebelastningen i regionen var økende. 
 
Skolen etablerte beredskap i påsken og gikk ut med informasjon om dette, inkludert 
kontakttelefon, på skolens hjemmeside.  
 
Etter påske steg smitten betydelig på Nord Jæren, særlig blant barn. Svært mange skoler var 
rammet og på det meste var det over 1000 personer i karantene som følge av smitte på 
skoler i distriktet. Jåttenen skole hadde ingen tilfeller av smitte, men noen enkeltstående 
tilfeller av karantene og ventekarantene både blant ansatte og elever. 
 
Beredskapsledelsen i Stavanger vedtok tirsdag 13. april at alle skoler i Stavanger skulle over 
på rødt nivå fra og med torsdag 15. april og til og med fredag 30. april. Samtidig vedtok 
beredskapsledelsen at onsdag 14. april ble planleggingsdag i skoler og barnehager. Denne 
avgjørelsen kom tirsdag ettermiddag kl. 18:00. 
 
På personalmøter tirsdag 13. april hadde rektor informert personale om prosedyrer for 
innføring av rødt nivå. Disse ble iverksatt straks skolen fikk beskjed, SMS og mail, kl. 18:00 
og personalet hadde sitt første digitale personalmøte onsdag 14. april kl. 08:10. Det ble 
gjennomført to dgitale personamøter denne onsdagen. 
 
Foreldrene ble varslet med SMS fra skolen rett over kl. 18:00 tirsdag 14. april. Det ble vist til 
mer informasjon på skolens hjemmeside.  
 
Skolen hadde planer for rask overgang til rødt nivå. Planene var justert i henhold til den nye 

veilederen for 1.-7. trinn som regjeringen sendte ut 25. mars: Veileder om smittevern for 

skoletrinn 1–7 (udir.no) 

 
Skolens egen smittevernplan for rødt nivå var også oppdatert etter den nye veilederen: 
https://docs.google.com/document/d/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-
7nVeqoOaTdU/edit  
 

Den nye veilederen setter strengere krav til kohortstørrelser og antall voksne i hver kohort 
enn det som har vært gjennomført de to tidligere gangene skolene har vært på rødt nivå. 

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/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-7nVeqoOaTdU/edit
https://docs.google.com/document/d/1QSkAf3YqXcEf-Rm0QxhGC0YjY6iwbtc-7nVeqoOaTdU/edit
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Planleggingsdagen 14. april ble brukt til å rigge om skolen for å ta imot 42 kohorter, mot 27 
klasser til vanlig, og detaljert planlegging. 

• Alle klasser ble delt i mindre kohorter, ca 15 elever per kohort. 
o Navnelister ble produsert  

• Alle nye kohorter fikk tildelt egne klasserom 
o Alle spesialrom ble omdefinert til klasserom og møblert. 

• Alle voksne ble fordelt på kohortene – færrest mulig voksne i kohortene. 

• Det ble etablert ulike oppstatstidspunt av skoledagen: 08:10, 08:20 og 08:30 

• Skolegården delt i soner 

• Inn/utgang ble regulert 

• Toaletter ble tildelt per kohort. 

• Redusert åpningstid i SFO 
o Morgenåpent ble avlyst 
o SFO slutter kl. 16:00 

• Omsorgstilbud for sårbare barn og barn til foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner ble 
etablert. 

• Plan for hjemmeskole for kohortene ble gjennomgått og etablert. 
o Alle kohortene på mellomtrinnet har hjemmeskole/uteskole annenhver dag og 

veksler mellom det og oppmøte på skolen. 

• Rengjøringsplaner for rødt nivå ble gjennomgått og iverksatt 
 
Det er først og fremst romkapasiteten som tvinger fram hjemmeskole/uteskole på 
mellomtrinnet. Skolen har ikke 42 rom. 
 
Skolen la ut ytterligere informasjon på hjemmesiden tirsdag 14. april.  
 
Skolen har fått mange tilbakemelding både fra ansatte og foreldre om at all nødvendig 
informasjon ble gitt. 
 
Skolen startet opp på rødt nivå torsdag 15. april.  
 
Onsdag 28. april vedtok beredskapsledelsen i Stavanger at rødt nivå videreføres til og med 
fredag 7. mai. Informasjon umiddelbart lagt ut på hjemmesiden. Personalet ble informert. 
 
Skolen viderefører alle tiltak ut uke 18. 
 
Per dato er det ikke påvist smitte blant elever eller ansatte etter 1. april, men skolen har hatt 
noe tilfeller av karantene/ventekarantene. 
 
Det er per dato ikke avklart om rødt nivå videreføres utover 7. mai eller om vi fra og med 10. 
mai går over til gult nivå. Det er sannsynlig at en avgjørelse om dette fattes midt i uke 18. 
Skolen har planene klare for overgang til gult nivå. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 23/21 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
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. Høringssvaret vedlegges, se bakerst i 
innkalling. 
Læring for livet 
Rektor og SFO-leder har deltatt inUiS sin tv-satsing; Læring for livet. I episode 4 rettes søkelyset mot SFO. 
tv-sendingen har også resultet 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 Slen, årsvikariat, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Roar Andersen, årsvikariat 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Søknadsfristen for andre utlysning gikk ut 2. mai. Skolen er i gang med intervjuer og tilsettingsprosess og vil 
sannsynligvis kunne supplere listen av nyansatte på møtetidspunkt.  
Digitale lærebøker 
Jåtten skole har fått full tilgang til digitale læreverk fra foralgene Guldendal (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 danna grunnlag for å vurdere om en, i ett eller flere fag, på ett eller flere trinn, skal gå over til 
å bruke digitale læreverk frafor 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.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 24/21 

SAK Regnskapsoversikt per 30.04.21 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnsakpsoversikten per 30. april tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Regnskapsoverikt er tatt ut 20.04 og viser regnskapsoversikt per 31. mars 2021, altså de tre første 
månedene  i 2021. 
 
 
 

 
 
 
Rapporten viser et mindreforbruk på kr. 387 025,-, tilsvarende 97,3 prosent av periodisert budsjett. 
 
Skoledelen har et mindreforbruk på kr. 412 450,- (96,64%) mens SFO har et merforbruk på kr. 25 425 
(101,25%) 
 
Refusjon for Kompetanse for kvalitet våren 2021 og merutgifter for korona er ikke regnskapsført. Det 
er uklart om/når og hvor mye av merutgiftene for korona vil bli refundert, men det er ventet en 
avklaring i forbindelse med kvartalrapporten til Stavanger kommune. 
 
Rektor vil i møtet referere tall per første kvartal, 30. april. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 25/21 

SAK Foreldreundersøkelsen SFO 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. Samarbeidsutvalget ber 

SFO jobbe videre med foreldresamarbeid. 

Vedlegg: 

 

 
 

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. 

 

Resultatene fra undersøkelsen er presentert og drøftet i ledergruppa, SFO og i personalet for andre trinn. 

Personalet på 2. trinn jobber videre med resultatene på basemøter på trinnet. 

 

Resultatene på Jåtten skole ligger jevnt over på eller over snittet for kommunen sett under ett. 

 

Resultatene er noe svakere enn tidlige år. Dette gjelder ikke generell trivsel som scorer høyt. 

 

Størst nedgang er det på indikatornivåer som er knyttet til aktiviteter i SFO. Det gjelder både Jåtten 

SFO og kommunen generelt. En av grunnen kan helt åpenbart være korona-situasjonen som innebærer 

at det har vært lavere aktivitetsnivå som følge av smittevern. 

 

Ett indikatornivå viser oppgang, til dels betydelig; nyttig informasjon om SFO og aktivitetstilbudet. 

 

I skolens analyse av resultatene har det vært satt søkelys på ulikheter mellom basene/kohortene.  

 

Ut fra resultatene, og det arbeid som er gjort inntil nå, ser skolen at foreldresamarbeid som er et naturlig 

utviklingsområde. SFO vil jobbe med forventningsavklaring og utvikling av hvordan 

foreldresamarbeidet kan utvikles og bedres. I denne sammenheng vurderer SFO å gå tilbake til 

foreldrene med en spørreundersøkelse for å avklare hva som bør gjøres for å utvikle disse områdene. 

 

Videre er det viktig at SFO tar opp igjen det normale aktivitetsnivået når pandemien er over og 

aktivitetene kan tas opp igjen på normalt nivå. 

 
 

Svarprosent 87% 76% 

  
Snitt 

Jåtten skole 

Snitt 

Stavanger kommune 

Barnet mitt trives på SFO 4,8 4,6 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø 

for barna 
4,6 

4,4 

Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et fysisk trygt miljø 

for barna 
4,6 

4,5 

Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt tilpasset 4,3 4,0 
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3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Foreldeundersøken, SFO 2021, Jåtten skolel

Snitt Jåtten skole Snitt Stavanger kommune

Aktivitetene i skolens ferier er gode 4,4 4,4 

Jeg har et godt samarbeid med personalet på SFO 4,3 4,4 

Jeg opplever at beskjedene jeg gir til personalet på SFO, blir 

fulgt opp 
4,4 

4,4 

Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig informasjon om SFO-

tilbudet 
4,3 

4,3 

Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og dets 

aktivitetstilbud og matplaner er tilgjengelig på Internett 
4,8 4,7 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 26/21 

SAK Møteplan for skoleåret 2021/2022 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Forslaget til møtedatoer skoleåret 2020/2021 vedtas. Vedlegg: 

 

 
I henhold til dagens praksis foreslås følgende møteplan for Samarbeidsutvalget, Jåtten 
skole: 
 
I retningslinjene heter det at det bør være fra 6-8 møter per år. Forslaget innebærer syv 
møter, men to møter er merket rødt. Disse gjennoføres dersom leder, rektor eller en av 
Samarbeidsutvalget faste medlemmer ønsker det.  
 

FAU har møter hver første mandag i måneden. Der dette faller sammen med ferie/helligdager, 

påfølgende mandag. Samarbeidsutvalget har sine møter en uke etter FAU,  annen hver måned. 

 

Samarbeidsutvalget har sine møter på Jåtten skole kl. 14:00. 

 

2021 FAU/dato Samarbeidsutvalget/dato 

August - - 

September 06.09.21 13.09.21 

Oktober 04.10.21  

November 01.11.21 08.11.21 

Desember 06.12.21 13.12.21 

2022   

Januar 10.01.22 17.01.22 

Februar  07.02.22  

Mars 07.03.22 24.03.22 

April 04.04.22  

Mai 02.05.22 09.05.22 

Juni 13.07.22 20.06.22 

 

 

Ved behov vil Samarbeidsmøtet bli innkalt til møter utover oppsatt møteplan. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 27/21 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Eventuelt saker meldes i forkant, fortrinnsvis før fredag  7. mai 2021. 
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Jåtten skole V/rektor sendte følgende høringssvar til Nasjonal rammeplan for SFO 16.03.21: 

 

 

 Spørsmål 1: I hvilken grad vil rammeplanen bidra til å gi et godt og likeverdig 

tilbud til barna i SFO?  

Delvis enig 

Vi er svært tilfreds med at det nå kommer en nasjonal rammeplan for SFO.  Vi 

støtter at planen får status som forskrift. 

• Kompetanse. Et godt,likeverdig SFO tilbud forutsetter personale med god 

kompetanse.  Nasjonal evaluering av SFO viser at det kun er 9% av de ansatte i 

SFO (2018) som har pedagogisk utdanning og 27% har fagbrev. Jåtten skole 

mener at kompetanse bør framkomme i rammeplanen og at det bør etableres 

krav til kompetanse. En forutsetning for å holde på kompetente og gode 

medarbeidere er at ansatte i SFO har tilfredsstillende stillingsstørrelser og 

arbeidsvilkår, gjerne i kombinasjon med stillinger i skole. 

• Vedtekter. Jåtten skole ønsker nasjonale vedtekter, ikke kommunale slik det er 

nå. Dette for å hundre store forskjeller. Nasjonale vedtekter bør si noe om 

bemanning og bemanningsnorm, arealnormer og fysiske forhold. 

• Pris. Pris kan bidra til ekskludering. Det bør å på plass prisregulering og et felles 

systemer for redusert egenbetaling/friplass. 

• Barn med spesielle behov. Planen bør i større grad ivareta barn med spesielle 

behov. Dette inkluderer sosial eller kulturell bakgrunn, språklig bakgrunn, kjønn, 

fysiske og kognitive forskjeller. Dette krever inkluderende felleskap og helhetlig 

tilbud til alle, jmf. Overordnet del i læreplanverket. 

• Overordnet del av LK-20. I overordnet del av LK20 står det at denne også 

gjelder SFO. Dette må tydeligere fremkomme i rammeplanen kap. 1. 

 Spørsmål 2: Formålet til SFO er å legge til rette for lek, kultur og 
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos 

barna. SFO skal også gi barn omsorg og tilsyn. Synes du utkastet til 

rammeplanen ivaretar formålet til SFO?  

Delvis enig 

• Formålet til SFO er godt ivaretatt i planen. 

• Noe mer konkret i krav til innhold. 

• Begrepet tilsyn bør ut og erstattes med omsorg og ivaretakelse. 



 

 

16/18 

• Inkludering må gjennomsyre planen og være det bærende prinsippet, jf. 

Overordnet del i Læreplanverket. 

 

 

 

 

 Spørsmål 3: Rammeplanen skal gi lokalt handlingsrom og rom for lokale 

variasjoner. Synes du at dette blir ivaretatt i utkastet til rammeplanen?  

Delvis enig 

Det lokale handlingsrommet er viktig og må ivaretas. Likevel må det være klare 

nasjonale retningslinjer. Lokalt handlingsrom må ikke kunne brukes til å "utvanne" 

innholdet i SFO! 

 Spørsmål 4: Verdigrunnlaget i rammeplanen for SFO skal tydeliggjøre verdier 
som er felles for barnehage og skole og som også gjelder for SFO. I hvilken 

grad opplever du at verdiene i utkastet passer for SFO?  

Delvis enig 

• Verdigrunnlaget er godt ivaretatt. 

• Rammeplanen bør i større grad kobles opp mot de bærende verdiene i 

Overordnet del av læreplanverket, se pkt. 1. 

• SFO er i en særegen posisjon for å kunne arbeide med inkludering, vennskap og 

forebygging av mobbing; skape et trygt og godt lærings/skole-miljø. 

 

 

 Spørsmål 5: Rammeplanen skal stille realistiske krav til innholdet i SFO. I 

hvilken grad opplever du at utkastet gjør dette?  

Delvis enig 

• Kompetanse, se pkt. 1. Krav til kompetanse, leder, se pkt. 6. 

• Realistiske krav til innhold, men dette forutsetter rammevilkår og kompetanse.  

 Spørsmål 6: Det er kommunen, eller den kommunen bruker til å oppfylle sin 
plikt etter opplæringsloven §13-7 (eier), som har ansvaret for at SFO drives 



 

 

17/18 

etter regelverket. Når SFO er knyttet til skoler, skal rektor til vanlig være 
virksomhetens leder. Rektor kan delegere oppgaver til en som får ansvar for 

den daglige driften av SFO. I hvilken grad synes du at ansvarsforholdene i SFO 

kommer tydelig frem i rammeplanen?  

Delvis enig 

SFO er, og bør være, en integrert del av skolen, helheten. At rektor er overordnet 

leder støttes. Men SFO bør ha en egen leder, med tilfredsstillende kompetanse, 

minimum bachelor, som rapporterer til rektor. Krav til leders kompetanse bør 

forskriftsfesters i likhet med andre skoleledere. 

 Spørsmål 7: I høringsutkastet er det krav om at SFO skal ha en årsplan. 
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet, og dokumentere SFOs 
valg og begrunnelser for innhold og arbeidsmåter. Bør det være et krav om å ha 

en årsplan?  

Helt enig 

Årsplanen må konkretisere rammeplanen. 

Stavanger kommune, blant flere, har egne kvalitetsplaner for skoler. I Stavanger er 

SFO inkludert i strategiplan. Årsplan i SFO må reflektere kommunens strategiplan. 

 Spørsmål 8: Alle barn skal få et godt SFO-tilbud. Omtaler rammeplanen 

inkludering av alle barn på en god måte?  

Delvis enig 

Ja. Inkludering er et overordnet prinsipp i Overordnet del av læreplanen og SFO er 

en del av helheten; skolen. Rammeplanen bør tydeligere markere at SFO er en del 

av skolen og at Overordnet del av læreplanverket også gjelder SFO. 

Barn med særskilte behov må tydeligere løftes fram og omfattes av inkluderings-

begrepet i rammeplanen. 

 Spørsmål 9: Synes du det samiske innholdet er godt beskrevet i utkastet til 

rammeplanen?  

Helt enig 

Ingen kommentar fra instansen 
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 Spørsmål 10: Hvilke tema i rammeplanen er det mest behov for støtte- og 

veiledningsmateriell til?  

Kompetanseutvikling for alle som jobber i SFO er viktig og bør prioriteres, men 

leders/rektors kompetanse er også avgjørende. 

Støtte og veiledningsmateriell: 

• inkludering, se også Overordnet del av læreplanverket 

• barn med spesielle behov 

• Implementering av ny rammeplan 

• Verdigrunnlag 

• Årsplan 

• Innhold 

 Spørsmål 11: SFO har hatt samme navn siden plikten til å ha en 

skolefritidsordning ble innført i loven. Bør SFO få et nytt navn? 

Helt uenig 

SFO navnet er innarbeidet. 

 Spørsmål 12: Har du andre kommentarer eller forslag til endringer i 

rammeplanen? 

Det er positivt at SFO får en rammeplan. Denne bør forskriftsfestes.  

Rammeplanen bør revideres og gjøres mer konkret 

Rammeplanen bør i større grad tydeliggjøre at SFO er en del av skolen, helheten. 

Dette tydeliggjøres ved at rektor blir ansvarlig leder, men må i større grad bli 

tydeligere på: 

• bemanningsnorm 

• overordnet del av læreplanverket gjelder for SFO 

• kompetansekrav/kompetanseutvikling til leder og ansatte 

• rammevilkår 

• mer konkret 

 

 


