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Møtested: Jåtten skole, Møterom 1 

Møtedato/ -tid: mandag 13.12.2021 kl. 14:00.   

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Kristoffer Engenes, foreldrerepresentant 
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Marit Brurok, representant, undervisningspersonalet 
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elevrepresentant 
Hans Landråk, 7C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
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Sak 42/21 Elevundersøkelsen 2021 16 
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Sak 44/21 Plan. Trygt og godt på Jåtten * 20 

Sak 45/21 Skolekretsgrenser, ny forskrift - orienteringssak. 21 
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Sak 47/21 Eventuelt 26 

 
* 
Forslag til plan: Trygt og godt på Jåtten sendes ut som vedlegg/egen fil. 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 
 



 

 

2/26 

Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 36/21 

SAK Innkalling og saksliste 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Vedlegg: 

 

 

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

 

Skolens hjemmeside: www.minskole.no/jaatten 

 

Samarbeidsutvalgets sammensetning 

 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Kristoffer Engenes Ikke valgt 2021-2022 

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik, leder Ikke valgt 2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit D. Haugstad Mette Nikolaisen 2020-2021 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Marit Brurok Lena Norberg 2021-2022 

Representant for andre 
ansatt 

Mona G. Skaaren Ragnhild Lindø 2021-2022 

Kommunal representant, 
politisk oppnevnt 

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

Kommunal representant, 
rektor 

Arne Kristian Espedal  Ståle Olsen ------ 

Elevrepresentant Irene Høyland Ufeng, 7C  2021-2022 
Elevrepresentant Jørgen Øglænd, 7C  2021-2022 

 

FAU valgte mandag 4. oktober ny leder; Kristoffer Engenes. Leder ble også oppnevnt som 

foreldrerepresentant i SU. 

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

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

SAK NR. 37/21 

SAK Referat 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra møtet 13.09.2021 godkjennes Vedlegg: 

 

 

Referat fra møtet 13.09.2021 ble sendt ut på e-post, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten,  tirsdag 14.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 

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  14.09.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

Møtedato/ -tid: mandag 13.09.2021 kl. 15:00.   

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Ingunn Furre Haaland, midlertidig foreldrerepresentant  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Marit Brurok, representant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Irene Høyland Ufeng, 7C 
Jørgen Øglænd, 7C 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

 

Sak 29/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  den 14.09.2021. 
Elevrådet har valgt nye representanter for skoleåret 2021-2022, Irene Høyland Ufeng 
og Jørgen Øglænd, begge 7C 
FAU har ikke valg ny leder. Ingunn Furre Høyland møtte som midlertidig representant 
 
Vedtak: 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Innkalling og saksliste godkjennes.  

Sak 30/21 Referat 
Referat fra møtet 21.05.2021 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 22.05.2021.  Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 21.05.21.godkjennes. 

Sak 31/21 Korona-situasjonen 
Se orientering i innkalling.  
Det er, per møtedato, fortsatt ikke påvist smitte på Jåtten skole, elever og ansatte. 
Stavanger kommune begynner vaksinering av barn over 12 år i uke 38. Skolen har 
formidlet informasjon og sendt sms til foresatte på 7. trinn. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 32/21 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Konstituering 
Elevrådet hadde konstituerende møte tirsdag 7. september. Følgende valg ble gjort: 
Ledere: Irene Høyland Ufeng, 7C og Jørgen Øglænd, 7C. Lederne velges også som 
representanter til Samarbeidsutvalget (SU) 
Skolemiljøutvalget (SMU): Markus Solhaug, 7A, Sofie Efteland Nilsen, 7B. 
Skolens kontaktperson i Elevrådet er Grethe Auflem 
Ryddig skole 
Elevrådet deltar i satsingen på «Ryddig skole» og har vært på befaring rundt på skolen. 
Neste møte 
Elevrådet har sitt neste møte tirsdag 21. september. Elevrådet vil da diskutere hva en skal 
satse på som trivselsfremmende tiltak dette skoleåret. 
 
FAU 
Leder 
FAU har ikke valgt ny leder etter Hans Gunnar Frøystad som gikk av sommeren 2021. 
Valgkomiteen har nå funnet en kandidat og FAU legger opp til at ny leder blir valgt på møtet 
i 4. oktober. Ny leder vil også bli valgt som foreldrerepresentant til SU. 
Nye representanter 
FAU har gjennomført kursing av nye representanter i FAU. Dette ble gjort på møtet 6. 
september. 
Parkeringsdugnad 
Etter en korona-pause er nå parkeringsdugnaden ved Viking-kamper i gang igjen. Dette gir 
inntekter til FAU, inntekter som har bortfalt i korona-tiden. 
Rammeplan for SFO 
Mona Skaaren, avdelingsleder, SFO, ønsker å komme på FAU-møte og informere om ny 
Rammeplan for SFO og satsingen på foreldresamarbeid. 
 
Personalet 
SFO 
-Det er magisk å være på grønt nivå igjen. Samarbeid på tvers er tilbake til normalen. 
-SFO har gjennomført OL, vennskapsuker og Ville Vesten Vennefesten denne høsten. 
Svært vellykket. 
-For ansatte er det gjennomført førstehjelpskurs og livreddingsprøver. 
-SFO jobber med digital kompetanse og planlegger koding, musikkstudio og produksjon av 
pod-cast som aktiviteter. 
-Etter foreldreundersøkelsen våren 2021 er foreldresamarbeid valgt som fokusområde og 
SFO har fått nyttige innspill etter en intern undersøkelse. 
-SFO gjennomfører digitalt foreldremøte mandag 27. september. 
Skolen 
-Veldig kjekt med oppstart på grønt nivå. Vi nærmer oss normalen. Kan samarbeide på 
tvers av klasser. De minste har snau opplevd hvordan det er å være skoleelever på vanlig 
vis. 

http://www.minskole.no/jaatten
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-Alle klasser er opptatt av å gjennomføre foreldremøter. Noen møter er gjennomført, andre 
blir gjennomført før høstferien. Siden det ikke blir fellesmøter forflere klasser/trinn har rektor 
spilt inn en video som vises ved oppstarten på alle foreldremøtene. 
-1. trinn er travelt opptatt med «Bli kjent samtaler». 
-Personalet ser fram til første fysiske møte i personalet tirsdag 14. september. I over 
halvannet år er all fellestid gjennomført digitalt. 
 
Rektor: 
Personalinformasjon 
Rektor informerte om at han går med pensjon 31.12.2021. Skolesjefen i Stavanger er 
informert og arbeidet med å rekruttere ny rektor vil starte med det aller første. 
Ledergruppen ved Jåtten skole er informert. Personalet ved Jåtten skole vil bli orientert 
tirsdag 14.09.2021. Rektor ber om at han får informere personalet selv og at opplysninger 
om at rektor går av holdes unntatt offentlighet fram til i morgen kl. 15:00. 
SU 
I samarbeid med leder ble SU sitt møte 14.06.21 avlyst. Avlysingen ble sendt per e-post 
den 03,06.21. 
Skolebruksplanen 2021-2035 
Det vises til ved Sak 28/21 Skolebruksplan 2021-2035, høring. 
Jåtten skole har sendt høringssvar på Skolebruksplanen 2021-2035 i henhold til vedtak i 
Sak 28/21. FAU har sluttet seg til høringssvaret. Til orientering ble høringssvaret sendt i e-
post til SU’s medlemmer/varamedlemmer den 03.06.21. Høringssvaret vedlegges også i 
denne innkallingen. 
Gravearbeider, skolegården 
Etter at skolen tok kontakt med prosjektkontoret, Rogaland fylkeskommune, til Bussveien 
fikk Jåtten skole 23. juni opplyst at det likevel ikke blir graving i skolegården sommeren 
2021.  
Prosjektleder har i etterkant sendt denne e-posten til skole:  

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

Per Ove Stokkeland, Prosjektleder, Plan og utbygging Bussveien 

«Mobbemanifest» 2021-2022 

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

mailto:stine.reed@rogfk.no
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glemmes. Luna og fisken skal få stor plass i undervisningen på Jåtten skole dette skoleåret. 
Tanken er at Luna skal være et utgangspunkt.  Det stopper ikke med Luna og fisken. Det er her 
det begynner. 
Årets «mobbemanifest» har blitt mulig takket være et godt og velvillig samarbeid med forlag 
og forfatter. Takk. 

Learning to BE 

Jåtten skole har fått tilbud, og etter drøfting i Medbestemmelse takk ja, til deltakelse i en 

intervensjonsstudie; Teaching to BE. 

Studiet er et internasjonalt Amadeus forskningsprosjekt som i Norge drives fra 

Læringssenteret ved UIs. Studie har fokus på lærernes «well-beeing». Studiet går over to 

år. Inneværende skoleår vil kun et fåtall lærere være involvert, mens hele personalet blir 

involvert i studiet skoleåret 2022-2023. 

SFO 
Jåtten SFO ble trukket fram i Stortingsmelding 6 i fjor høst. En Stortingsmelding som også 
har ført til at det ble utarbeid og innført Rammeplan for SFO fra august 2021. 
Profileringen i stortingsmeldingen har bidratt til interesse for Jåtten SFO; henvendelser, 
besøk, hospiteringer og forespørsler. Eksempler på dette: 

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

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

• Brukerpanel, Matjungelen, Helsedepartementet. Avdelingsleder SFO 

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

• Deltakelse i panel, Kva no SFO? Læringssenteret, UiS. Arendals-uka. 
Avdelingsleder SFO 

o I denne forbindelse ble det vist to videoer innspilt i Jåtten SFO, juni 2021. 

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

• Redaksjonsgruppe, fagtidsskrift SFO-Nett. Avdelingsleder SFO 

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

• Foredrag på fagdag, alle ansatt i UDIR, samt bidrag i støtte og veiledningslitteratur 
UDIR, Avdelingsleder SFO. 

Nasjonale prøver 
Mandag 6. september startet 5. trinn med nasjonale prøver. Engelsk gjennomføres i uke 
36, regning i uke 37 og lesing i uke 38. Alle prøvene gjennomføres digitalt. 
 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

Sak 33/21 Regnskapsoversikt per 31.08.2021 
Rektor la fram økonomirapport per 31.08.21 muntlig i møtet. Rapporten viser et 
mindreforbruk 277 792,- tilsvarende 99,14 % av periodisert budsjett. Refusjon for 
Kompetanse for kvalitet og kjøp fra Johannes er ikke med i tallene.  
Skolen har heller ikke mottatt refusjon for merutgifter knyttet til pandemien, ført på 
prosjekt H712. Per dato er det ført kr. 1 491 000,- i merutgifter. 
Rektor styrer mot budsjettbalanse i 2021, men forutsetter at covid-utgifter helt eller 
delvis refunderes. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 34/21 Skoleruten 2022-2023 
Veiledende skolerute for skoleåret 2022-2023 er sendt ut til behandling og i 
september. Det er ønskelig at skoleruten for påfølgende skoleår vedtas og publiseres 
så tidlig som mulig. Rektor fremmet forslag om at denne vedtas etter alternativ to 
under forutsetning av at det ikke kommer vesentlige endringsforslag fra personalet 
og/eller kommunedelen. Alternativ to innebærer at planleggingsdagen 11.04.2023 
(tredje påskedag) flyttes til 17.11.2022. 
 
Vedtak: 
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Skoleruten for Jåtten skole, skoleåret 2022-2023 vedtas i henhold til alternativ 2 under 
forutsetning av at det ikke kommer vesentlige endringsforslag i 
personalet/kommunedelen. Skoleruten publiseres på skolens hjemmeside 

Sak 35/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak: 
----- 

 
Neste møte i SU: mandag 08.11.21 
 
 
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. 38/21 

SAK Korona-situasjonen 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering Vedlegg: 

 

 
Skolen var fra sist SU møte og fram til mandag 27.09.2021 på grønt nivå i trafikklysmodellen i 
henhold til Veileder for smittevern. 
 

Samtidig var alle ansatte ved Jåtten skole på trinn 3 i den nasjonale og kommunale 
gjenåpningsplanen. Trinn 3 i gjenåpningsplanen er innebar strengere smitteverntiltak for 
ansatte/voksne/foreldre enn for elevene. 
 
Jåtten skole har i tillegg til den nasjonale veilederen utarbeidet en egen smittevernplan for grønt 
nivå. Denne ble fult i nevnte periode og lå tilgjengelig på skolen hjemmeside.  

Det var ingen påvist smitte ved Jåtten skole i perioden fra sist SU møte, 13.09.2021, fram til 
27.09.2021, hverken blant elever eller ansatte. Vi hadde noen få tilfeller av karantene i denne 
perioden. 

Fredag 24.09.2021 varslet regjeringen full gjenåpning fra lørdag 25.09.2021 kl. 16:00; full 
gjenåpning med økt beredskap i kommunene. 

Samtidig med gjenåpningen ble TISK nedjustert. 

Fra mandag 27.09.2021 ble trafikklysmodellen opphevet, og skolen gikk over til normal drift. 
Kommunen opphevde samtidig alle avstandskrav for ansatte, men ventet til mandag 
04.10.21 med å gå vekk fra trinn 3.  

Skolen la tirsdag 28.09.21 ut informasjon om endret tiltaksnivå og nedjustert TISK på skolens 

hjemmeside: Jåtten Skole - Trafikklysmodellen forlatt - vi gir snufseråd (minskole.no) 

Nedjustert TISK innebærer at krav til testing, isolasjon, sporing og karantene endres. Nedjustert 
TISK er i større grad tillitsbasert, men gi skolen en større rolle ved påvist smitte på skolen. Dette 
innebærer i praksis: 

• Skolen får et ansvar for å vurdere hvem som er å betrakte som nærkontakter ved påvist smitte, 
med unntak av hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

• Skolen vil ha et større ansvar for rask distribuering av hurtigtester. I den forbindelse har skolen et 
beredskapslager av hurtigtester som sendes hjem ved påvist smitte i en klasse/trinn. 

o Ansatte med lettere symptomer kan også få og gjennomføre hurtigtester fra skolen. Dette 
først og fremst for å få ned unødvendig fravær. 

• Skolen vil ha et større ansvar for informasjon til nærkontakter utenom husstandsmedlemmer og 
tilsvarende, inkludert bruksanvisning for hurtigtesting. 

Som følge av regjeringens gjenåpning og kommunale føringer gjenopptok Jåtten skole normalt 
drift. Vi var litt forsiktige med store fellessamlinger inne for mange/alle elever, men gjenopptok 
fellessamlinger ute (BlimE), normal time og friminutts planer, DKS med mer. 

I personalet ble fysiske møter gjenopptatt, men med smittevern og mulighet for digital deltakelse 
på større møter. 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/352426
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Inntil 17.11.2021 var det ingen påvist smitte på Jåtten skole, hverken blant elever eller ansatte. 

I begynnelsen av november økte smitten nasjonalt og lokalt. Flere skoler rundt oss fikk påvist 
smitte og vi fikk meldinger om smitte i nærmiljøet. 

Onsdag 17.11.2021 kom første melding om påvist smitte hos en elev. I perioden fra onsdag 17. 
november til søndag 21. november fikk skolen til sammen 12 påviste smittetilfeller, fordelt på 7 
klasser på 3., 4. og 6. trinn. 

I uken etter, uke 47. ble det ikke meldt om noen påviste tilfeller, men i uken deretter kom det flere t 

tilfeller. Se oppdatert informasjon:  Jåtten Skole - Koronasmitte på skolen - oppdatert (minskole.no) 

Ingen ansatte fikk påvist covid-19 i denne perioden, men sykefraværet var svært høyt. 

Jåtten skole fulgte retningslinjene i nedjustert TISK: 

• Rektor sendte ut informasjon til foresatt i aktuelle klasser. 
o Informasjon på hjemmesiden til klassen: 

▪ En sak om den faktiske situasjonen: Koronasmitte i klasse xx 
▪ En sak om: Testregime i berørte klasser. 

• Rektor sende SMS til foresatte. 

• Dersom elevene var på skolen da meldingen kom: 
o delte skolen ut hurtigtester til elevene. 
o «isolerte» klassen fra andre klasser ut dagen/anmodet foreldrene å hente før SFO 

• Dersom elevene ikke var på skolen anmodet skolen foreldrene om å ta hurtigtest før neste 
skoledag, alternativt hente hurtigtest på skolen neste dag, fra kl. 07:00 og før første time. 

Skolen la i tillegg ut to saker på skolen hjemmeside, på forsiden: 

• Koronasmitte på skolen – oppdatert  (Denne saken oppdateres daglig så lenge skolen har 

en pågående smittesituasjon): Jåtten Skole - Koronasmitte på skolen - oppdatert 

(minskole.no) 

• Smitte -hva gjør skolen?: Gjengis i sin helhet:   

 

 

Smitte - hva gjør skolen? 
 

Fra onsdag i uke 46 har skolen fått meldinger om flere påviste covid-19 tilfeller. Flere klasser på flere 
trinn er direkte berørt. 

Hva gjør skolen når vi får melding om smitte? 

Publisert: 18.11.2021 14:27   Sist endret: 21.11.2021 10:05   Forfatter: Arne Kristian Espedal 

Jåtten skole følger retningslinjene fra smittevernkontoret i Stavanger kommune og nedjustert TISK, se 
vedlegg øverst i høyre kolonne. 

Når skolen får beskjed om smitte i en klasse følges dette regimet: 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/357748
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/357748
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/357748
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Ved ett smittetilfelle i klassen: 

• Rektor informerer om smittetilfelle for aktuell klasse og sende ut informasjon om anbefaling om 1 
hurtigtest av elever i klassen, samt årvåkenhet for symptomer i ti dager. Informasjon blir lagt på 
klassens side på hjemmesiden og sms blir sendt foreldre. 

• Dersom det er mulig (elevene er på skolen) deles en hurtigtest ut til alle elevene. Testen skal brukes 
hjemme før elevene kommer på skolen neste dag. Alternativt kan foreldre hente hurtigtest på skolen 
neste dag fra klokken 07:00 

Ved tre eller flere smittetilfeller i klassen: 

• Rektor informerer om smittetilfelle for aktuell klasse og sende ut informasjon om anbefaling med 2 
hurtigtester med 3 dagers mellomrom. Informasjon blir lagt på klassens side på hjemmesiden og 
sms blir sendt foreldre. 

• Dersom det er mulig (elevene er på skolen) deles hurtigtester ut til alle elevene. Testen skal brukes 
hjemme før elevene kommer på skolen på dag 1. og 3. Alternativt kan foreldre hente hurtigtest på 
skolen neste dag fra klokken 07:00 

For barn som bor i samme husstand der en i husstanden har testet positivt. 

• Barnet bør testes daglig med hurtigtest i 7 dager. Dersom anbefalt testregime ikke gjennomføres, 
bør barnet avstå fra kontakt med andre i 7 dager. 

• Hurtigtester til dette regimet utleveres av Stavanger kommune, se lenger nede. 

Barn som har testet negativt på hurtigtest kan komme på skolen som vanlig. 

Barn som har testet positiv: Bestill PCR-test og kontakter smittesporingsavdelingen. (Telefonnummer og 
åpningstider, se lenger nede) 

Skolen har et begrenset beredskapslager med hurtigtester som deles ut når det oppstår smitte i en klasse. 
Testene deles ut til elever i klasser som blir berørt. Vårt lager skal dekke dette testregimet. Det betyr at vi 
ikke deler hurtigtester utover en eller to tester, alt etter smittesituasjonen i klassen. 

Det er frivillig å teste. Det er foreldrene som vurderer om barn skal testes. Derfor skal testing foregå hjemme 
eller på skolen med foreldrene til stede, unntaksvis på skolen etter foreldrenes godkjenning. 

Smittevernkontoret anbefaler lav terskel for testing, og alltid ved nyoppståtte symptomer. Det er altså fritt 
fram å teste mer enn testregimet angir. Skolen anbefaler lav terskel og ser gjerne at elever i de berørte 
klassene teste mer enn det som er angitt, men vi kan dessverre ikke levere ut hurtigtester utover det som 
testregimet anbefaler. 

Stavanger kommune deler ut hurtigtester. Les mer om hvor og når på kommunens nettside: Informasjon om 
koronavirus | Stavanger kommune  Hurtigtester kan også kjøpes på apotek. 

For alle barn i klasser med smitte gjelder: 

• Begrens sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger. 

• Følg med på helsetilstanden til barnet i 10 dager. Ha lav terskel for å teste på nytt dersom 
barnet får symptomer. 

• Er hurtigtesten positiv er det viktig at du kontakter smittesporingsavdelingen på tlf: 
47781641. Dette nummeret er forbeholdt melding av positive prøvesvar. Telefonen er betjent 
mellom kl. 09-22 på hverdager og mellom kl. 10-22 i helgene. 

Den pågående smittesituasjonen på Jåtten skole kan få konsekvenser for planlagte aktiviteter for klasser der 
det er påvist smitte. Dette for å hindre videre smittespredning. Skolen vurderer fortløpende hvilke planlagte 
arrangementer som kan gjennomføres og hvilke klasser som kan delta. 

Korona-situasjonen utover 01.12.21 vil bli referert i møtet.  

 

https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/#hvor-deler-kommunen-ut-hurtigtester-
https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/#hvor-deler-kommunen-ut-hurtigtester-
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 39/21 

SAK Orienteringssaker 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Sakene tas til orientering 

. 

Vedlegg: 

 

 
Orienteringssaker fra: 
 
Elevråd 
 
FAU 
 
Personalet 
 
 
Rektor: 
Utlysing av rektorstillingen 
Stillingen som rektor ved Jåtten skole ble lyst ut den 28.09.21 Søknadsfristen var satt til 17.10.2021. 
Utlysingen ble foretatt etter at Stavanger kommune ved Personal og Forhandling hadde gjennomført 
jobbanalyse. Dette innebar blant annet drøftinger med nåværende rektor, ledergrupp og tillitsvalgte ved 
skolen. 
Informasjon om utlysing og søknadsfrist ble lagt på skolens hjemmeside 30.09.21. 
Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 6 søkere: 

1. Upe-Våge, Sandra (46) K Fiolinlærer, Fast - 20 % 7079 FLATÅSEN  
2. Hellevik, Veronica Helen (49) K Inspektør 4018 Stavanger  
3. Olsen, Ståle (51) M Avdelingsleder 4019 Stavanger  
4. Gannsen, Marius (57) M Kroppsøvingslærer 4025 Stavanger  
5. Skaale, Eirik Dalva (42) M Rådgiver i Oppvekst og utdanning 4019 Stavanger  
6. Refvik, Linda (56) K Avdelingsleder 4011 Stavanger 

Tre av søkerne ble innkalt til intervju. Intervjuene ble gjennomført 5. november. En av kandidatene som var 
på intervju trakk søknaden i etterkant av intervjuet. 
Mandag 29. november fikk skolen bekreftet at Veronica H. Hellevik er tilsatt som ny rektor på Jåtten skole. 
Informasjon ble sendt ut til skolens ansatte og lagt ut på skolens hjemmeside samme dag. Alt tyder på at 
Veronica tiltrer rektorstillingen 1. januar 2022. 
Etter planen vil Veronica komme på besøk på Jåtten skole tirsdag 7. desember. Hun vil møte personalet i 
SFO og lærerpersonalet. I tillegg vil det være et overføringsmøte med rektor, som går av med pensjon ved 
nyttår. 
Med unntak av ett år, 1991-1992, har Jåtten kun hatt mannlige rektorer i skolens 123 år lange historie. 
Veronica blir nr. 11 i rekken. PS: Før 1948 var det ikke stilling som skolestyrer/rektor på skolen, kun 
lærer/lærere. 
  

Veronica H. Hellevik (49) kommer fra stillingen som undervisningsinspektør på Sande skole, Sola. 
Hun har vært i stillingen i 9 ½ år. Før det var hun lærer ved Sande skole i 10 ½ år. Hun har også 
jobbet som lærer i Oslo.  
Veronica er lærerutdannet med videreutdanning innen skoleledelse. 
Veronica er bosatt på Vaulen i Stavanger med mann og tre barn. 

 
Skoleruten 2022-2023 
Det vises til sak 34/21; Skoleruten 2022-2023. Saken er drøftet med skolene i Hinna kommunedel. Alle 
skolene, bortsett fra Gausel som går for et tredje alternativ, går for det som ble kalt alternativ to; flytting av 
11.03.23 til 17.11.22. Gausel vil flytte 11.03.23 til 30.05.23.  
Forslagen er også tatt opp i personalet på Jåtten skole, og det er full tilslutning til alternativ to. 
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På bakgrunn av SU sin behandling 13.09.21 er alternativ to vedtatt som gjeldende skolerute på Jåtten skole. 
Skoleruten for skoleåret 2022-2023 er lagt ut på skolens hjemmeside. 
Skolebiblioteket 
Skolebiblioteket er denne høsten stengt på grunn av omfattende oppussing og oppgradering. Skolen har fått 
noen midler fra Såkornfondet, men bruker også av eget budsjett, til fysisk oppgradering og utskifting av 
bøker. Biblioteket er malt, møbler er skiftet ut, svært mange bøker er fjernet og ny vil bli kjøpt inn. 
Skolebiblioteket er planlagt gjenåpnet i desember.  
Personalrommet 
Personalrommet er pusset opp, malt, gul er slip og lakket, og møblert med nye møbler. Senere i høst vil 
også trapp opp til mesaninen i A.bygget bli slipt og lakket.  
Annet planlagt vedlikehold 
Det er planlagt en rekke vedlikehold på bygg: 

• Bygg A - utføres 2022: 
Vannstokk (fasade øst) erstattes.  
Vinduer (hele bygget) vedlikeholdes, skrapes og males.  
Ytterledning på fasade mot sør sjekkes for fukt og råteskader, utbedres der det er behov. 

• Bygg F – Fasade - utføres 2022 
Vinduer i «gavlvegg» erstattes med nye. 
Hele fasaden vaskes og males etter rep. av puss 

• Bygg D – fasade - Utføres 2022 
Løs maling og puss på fasader kartlegges - nødvendig utbedring foretas. 
Det vurderes fasadevask/ maling av hele Bygg D. 

• Garderober bygg F:  
Nødvendig innfesting/utskifting av panel bak garderobeinnredning, utføres høst 2021. 

• Bygg B – fuktskade – utføres høst 2021: 
Fukt/råteskade - yttervegg i garderoben. Nødvendige tiltak prioriteres, - utføres høst 2021.  

• Bygg P - Midlertidige brakkebygg:  
Utbedring av svalgang ferdigstilles, tekking fullføres, bjelker behandles/beises. Utføres høst 
2021.  

• Bygg G - Gymbygg – utføres 2022: 
Vinduer i sørvegg erstattes med nye, gjelder i utgangspunktet nederste vindusfelt. 
Ytterkledning som vrir og løsner festes med hensiktsmessig festemiddel. 

• Pumpe kum og avløp – utføres i 2022: 
Koble fra slamavskiller  

GSI - Lærernormen 
Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. 
Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole;  elevtall, årstimer, ressurser, 
spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO, korona, 
valgfag og PPT. Utdanningsdirektoratet setter i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) premissene for 
hvilke data som samles inn i GSI, er ansvarlig for innsamlingen og sørger for at data overføres til KOSTRA. 
Telledato er 1.oktober. Jåtten skole videresender sine registreringer til kommunen og Statsforvalteren. Dette 
ble i år gjort innen fristen, den 4. oktober. 
Norm for lærertetthet er koblet til GSI med en egen kalkulator og viser den offisielle 
lærertettheten/gruppestørrelsen ved skolene. 
Inneværende skoleår viser denne kalkulatoren følgende: (Tall i parentes er tall fra 2020).  
Jåtten skole 1.-4. trinn skoleåret 2021/2022, gruppestørrelse 14,4 (15,5). Norm (1.-4. trinn) – 15,0 
Jåtten skole 5.-7. trinn skoleåret 2021-2022, gruppestørrelse 19,8 (20,3). Norm (5.-7, trinn – 20,0 
BlimE 
Skooen deltok i årets BlimE-aksjon, NTRK-Super.  
Skolen satte sammen en video med utsnitt av innspilte klasse/trinn videoer, samt en fellesøving i 
skolegården. 
Jåtten skole sitt video bidrag ble sendt NRK Super 18.11.21 og lagt ut på skolens hjemmeside fredag 
19.11.21, den store BlimE-dagen. I tillegg var 6. og 7. trinn på Domkirkeplassen fredag 19. november og 
danset BlimE-dansen under gjenåpningsfesten der, sammen med flere andre klasser. Dessverre kunne ikke 
en klasse som var på tur og tre klasser som var rammet av korona delta. 

Jåtten skole sitt BlimE-bidrag kan ses her:  Jåtten BliMe 2021 - YouTube 
 
 
 
 
 

http://www.udir.no/
http://www.ssb.no/
https://www.youtube.com/watch?v=3ocGnLWX3g4
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 40/21 

SAK Regnskapsoversikt per 31.10.21 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Regnskapsoversikten per 31.10.21 tas til orientering. Vedlegg: 

 

 
Regnskapsoversikt per 31.10.2021, tatt ut 21.11.21, viser et merforbruk på snaut 900 000,-, 
tilsvarende 102,16 prosent av periodisert budsjett. 
 
Merforbruket i skoledelen er 671 00, tilsvarende 101,88 prosent. 
Merforbruket i SFO er 228 500, tilsvarende 103,85 prosent 
 

 
Refusjon for: 

• Koronautgifter 2021 er ikke medtatt. Tilsvarer i overkant av 1,4 mill. 

• Kompetanse for kvalitet er ikke medtatt. Tilsvarer i underkant av 0,5 mill. 

• Andre refusjoner/merutgifter for lønnsoppgjør er delvis medtatt. 
 
 
Samtidig har skolen fått opplyst at Stavanger kommune annullerer +/- 3 prosentregelen også i 2021. 
Det er grunn til å tro at refusjon for koronautgifter inngår som en del av dette vedtaket, fattet av 
Formannskapet. 
 
I praksis innebærer det at skoler med mindreforbruk/merforbruk ikke vil dra med seg dette videre til 
2022. 
 
På den bakgrunn styrer rektor mot et resultat på 103 prosent. Dette er meldt videre til 
økonomiavdelingen i Stavanger kommune. 
 
I den sammenheng gjør skolen en rekke investeringer som vil komme til nytte neste år; innkjøp av 
datamaskiner, lærebøker og en større oppgradering av både interiør og boksamling på biblioteket. 
 
Rektor vil i møtet kunne orientere mer om den økonomiske situasjonen per 30.11.2021. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 41/21 

SAK Nasjonale prøver  

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra Nasjonale prøver høsten 2021 tas til 
etterretning.  

Vedlegg: 

 

 

Nasjonale prøver; lesing, regning og engelsk, på 5. trinn ble gjennomført i perioden 6. til 29.  
august.  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 noen elever fritatt for gjennomføring i ett eller flere «fag». Fritaksprosenten var i år 
4,4 prosent. 
 
Skolen fikk i begynnelsen av november de offisielle resultatene for 5. trinn og 8. trinn 
(avgiverskole):  
 
Jåtten skole har utarbeidet en Plan for resultatoppfølging: nasjonale prøver, kartleggingsprøver og 
undersøkelser. Planen er iverksatt, og skolen jobber videre med analyse og drøfting om hvilke 
tiltak resultatene bør tilsi: 

• Informasjon og drøfting med 5. trinn 

• Informasjon og drøfting med hele lærerpersonalet. 
 
Per dato: 

• Jåtten skole har hatt en nedadgående trend de siste årene. Årets resultater representerer 
en endring av dette. Resultatene er bedre enn de to foregående årene. 

• Resultatene er med snittet i Stavanger og likt med eller over snittet nasjonalt. Spesielt i 
engelsk, gjelder både 5.og 8. trinn, oppnår Jåtten skole gode resultater. 

• Det er store forskjeller mellom klasser. Dette fremkommer ikke i denne oversikten. 
 
Resultatene er også lagt ut på skolens hjemmesider. 
 

Nasjonale prøver høsten 2021, resultater 5.trinn 
 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og 

kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  

Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen 

elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om elevene. 
Oversikten under viser snittresultat for elevene på 5. trinn, sammenlignet med snittresultat i Stavanger 

kommune, Rogaland fylke og nasjonalt, inkludert fordeling på mestringsnivå en, to og tre, der tre er 

beste nivå. 

Skolen analyserer underliggende resultater og vurderer tiltak på individuelt, klasse og skolenivå. Det er 

kun snitt resultat for hele skolen som offentliggjøres. 

Resultatene fra Jåtten skole kan også hentes fra Nasjonale prøver 5. trinn – resultater (udir.no) 

 

Nasjonale prøver, lesing, 5. trinn, høsten 2021 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/
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Snitt 2021 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Lesing 50 51 50 50 

 

 

Nasjonale prøver, regning, 5. trinn, høsten 2021 

 

 

 Snitt 2021 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Regning 51 51 50 50 

 

 

Nasjonale prøver, engelsk, 5. trinn, høsten 2021 

 
 

Snitt 2021 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Engelsk 54 53 51 51 

 

 

  



 

 

16/26 

Nasjonale prøver høsten 2020, resultater 8. trinn 
 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i 

lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og 

kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  

Oversikten under viser resultatene fra de elevene som gikk ut fra Jåtten skole våren 2019, og som nå 

går på 8. trinn på ungdomsskolen. 

Oversikten viser snittresultat, sammenlignet med snittresultat i Stavanger kommune, Rogaland fylke 

og nasjonalt, inkludert fordeling på mestringsnivå en, to, tre, fire og fem, der fem beste nivå. 

 

Nasjonale prøver, lesing, 8. trinn, høsten 2021 

 
 

Snitt 2021 Avgitte elever Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Lesing 52 51 50 50 

 

Nasjonale prøver, regning, 8. trinn, høsten 2021 

 
 

 Snitt 2021 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

regning 52  51 50 50 

 

Nasjonale prøver, engelsk, 8. trinn, høsten 2021 

 
 

Snitt 2021 Jåtten skole Stavanger Rogaland Nasjonalt 

Engelsk 54 53 51 50 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 42/21 

SAK Elevundersøkelsen 2021  

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Elevundersøkelsen 2021 tas til etterretning. Skolen 
bes jobbe videre med resultatene, særlig der skolen 
scorer rødt. 

Vedlegg: 

 

 
Elevundersøkelsen 2021 ble gjennomført på 5. til 7. trinn i oktober.  

 

Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn og resultatene fra denne vil bli lagt ut på 

skoleporten.no.  

 

Jåtten skole gjennomfører i tillegg samme undersøkelse også på 5. og 6. trinn. 

 

Svarprosenten endte på 100%. 

 

Samlet resultat for Jåtten skole fremkommer av tabell under. Tabellen viser i første kolonne 

fra fjorårets resultat fra Jåtten skole, årets resultater for hele Stavanger, årets resultater fra 

Jåtten skole, årets resultater, trinnvis for 5., 6. og 7. trinn. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU)t 

SAK NR. 43/21 

SAK Foreldreundersøkelsen 2021, 3. og 6. trinn 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Foreldreundersøkelsen 2021 tas til etterretning Vedlegg: 

 

 
 
Foreldreundersøkelsen 2021 ble gjennomført i november 2021. Svarfristen er satt til 

01.11.21. 

 

Det er foreldrene til elever på 3. og 6. trinn som er invitert til å delta. Det er obligatorisk for 

skolen å gjennomføre undersøkelsen, men frivillig for foreldre å delta. 

 

Undersøkelsen er digital. Foreldre får lenke og passord til undersøkelsen. 

 

Dersom det er mulig, vil rektor legge fram de resultatene skolen har direkte i møtet. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 44/21 

SAK Plan. Trygt og godt på Jåtten 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Forslag til plan; Trygt og godt på Jåtten, vedtas som 

plan for Jåtten skole for perioden 2021-2025, med de 

forutsetninger som ligger i saksframlegget. 

Vedlegg: 

 

 
 

Gjeldende Sosial handlingsplan, Jåtten skole, 2019-2025,  er moden for rullering/revidering.  
 
Gjeldende Sosial handlingsplan: https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-
jaatten-Sosial-handlingsplan-2019-2025-12.11.201-39383653-1f36.pdf 
 
Skolen legger nå forslag til revidert plan, gjeldende for 2021-2025. 
 
Forslag til revidert plan vedlegges innkalling som egen fil. 
 
Revideringen inneholder nytt navn: Trygt og godt på Jåtten  
 
Hovedårsaken til navnebytte er at planen i større grad skal stemme med Opplæringsloven og 
kapittel 9A. 
 
Svært mye fra den gamle planen er tatt med videre, men det er gjort noen større endringer: 

• Kapittelrekkefølgen/disposisjonen er lagt om og deler av det gamle innholdet er lagt 
med som vedlegg. 

• Det er satt inn nytt kapittel med lovgrunnlag, verdigrunnlag og begrepsavklaringer. 

• Mobbing som begrep er tonet ned og erstattet med krenkelser, mobbing og 
utenforskap. 

• Dette er mitt valg er erstattet med LINK til livet. 
 
Stavanger kommune har ønsket at kommunedelene utarbeider felles planer for forebygging 
og håndtering av mobbing og trakassering. Dette vil bli drøftet på et møte med 
kommunedelen og Oppvekst fredag 10.12.21. 
 
Det foreliggende forslaget er Jåtten skole sitt bidrag inn i dette samarbeidet.  
 
Forslaget er drøftet med tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 
 
Det kan imidlertid tenkes at samarbeidet ender opp i et konkret forslag til felles forebyggende 
plan mot mobbing og trakassering. Denne planen vil i så fall bli innarbeidet i foreslått plan. 
 
På denne bakgrunn foreslår rektor at forslaget vedtas som ny plan for Jåtten skole. Tidligere 
Sosial handlingsplan erstattes av Trygt og godt på Jåtten, eventuelt med innarbeidet plan 
mot mobbing og trakassering for Hinna kommunedel. 
 
Forslaget sende ut som eget vedlegg/egen fil. 
 
 
  

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-Sosial-handlingsplan-2019-2025-12.11.201-39383653-1f36.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-jaatten-Sosial-handlingsplan-2019-2025-12.11.201-39383653-1f36.pdf
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 45/21 

SAK Skolekretsgrenser, ny forskrift - orienteringssak. 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Saken tas til orientering Vedlegg: 

 

 
 

Dette er en orienteringssak. 
 
Stavanger kommune arbeider med å oppdatere forskrift om skoletilhørighet og veiledende 
skolekretsgrenser for alle skoler i Stavanger. 
 
I denne sammenhengen er rektorene bedt om innspill i prosessen med å fastsette nye 
skolekretsgrenser. 
 
Samtidig er prosessen med «innskriving» av nye elever, for Jåtten skole sin del barn født i 
2016 som skal begynne på skolen høsten 2022, stilt i bero inntil nye forskrift er vedtatt. Ny 
forskrift skal legges til grunn for vedtak om skoleplass høsten 2022. Tidligere har foresatte 
fått registreringsskjema i september året før skolestart og vedtak om skoleplass ble fattet i 
januar. I år vil registreringsskjema bli erstattet med forhåndsmelding som sendes ut i januar 
og vedtak om skoleplass vil bli fattet i mars. Informasjon om dette ble lagt ut på skolens 
hjemmeside 22.09.2021, under seksjonen 0. trinn – Snart skolestart: Jåtten Skole - Innskriving 

og registrering av elever født i 2016 (minskole.no) 
 
Skolekretsgrenser henger sammen med Nærskoleretten, hjemlet i opplæringslovens § 8-1: 
Alle barn har rett til å gå på den nærmeste skolen, eller den skolen de sokner. 

 

Etter en tilbakemeldingsrunde fra rektorene er det utarbeidet et forslag til nye 

skolekretsgrenser. Forslaget vil bli sendt Statsforvalteren for utsjekk før det sendes ut som 

endelig høringsutkast. Elever og foreldre blir høringsinstans. Det vil ventelig bli sendt på 

høring i februar/mars 2022. 

 

Etter høringsrunde og beslutning, kan da forhåpentlig nye veiledende skolekretsgrenser 

legges inn i kartløsningen vår og gjøres tilgjengelig for publikum i sommer og tas i bruk fra 

elevinntaket til skoleåret 2023-24. 

 

Vi vil samkjøre vårt arbeid med forslaget til ny opplæringslov som nå er på høring.  

 
Nåværende skolekretsgrense, se kart: 
https://drive.google.com/drive/folders/1z_RUWWFKt1gt7ZHC52oRUqJm9huO-bRY  
 
Eller på Stavanger kommune:   https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-
skole/skole/skolene-i-stavanger/#barneskoler  
 
De nåværende grensene følger «meter-prinsippet» - Nærskoleretten, ikke nødvendigvis 
opplevd tilhørighet. 

https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/351613
https://www.minskole.no/jaatten/artikkel/351613
https://drive.google.com/drive/folders/1z_RUWWFKt1gt7ZHC52oRUqJm9huO-bRY
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolene-i-stavanger/#barneskoler
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolene-i-stavanger/#barneskoler
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Det foreløpige forslaget for skolekretsgrenser for Jåtten skole innebærer justeringer både i 
nord og sør. 
 
Kort fortalt innebærer det foreløpige forslaget at grensen følge: 

• Mot nord - Solliveien. 

• Møt sør – Eikesetveien 
 
 

 
 
 

Dette er bare en orienteringssak. Saken vil komme tilbake til FAU og SU, som 
høringsforslag i februar/mars 2022.  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 46/21 

SAK Skolemiljøutvalget (SMU) 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Referat fra konstituerende møte, 01.10.2021 tas til 

orientering 

Vedlegg: 

 

 

Skolemiljøutvalget hadde sitt første møte inneværende skoleår den 01.10.2021.  
 
Møte nr. to gjennomføres fredag 26.11.2021, referat kommer. 
 
Referat fra møtet 01.10.21 
 
 

 

Møtereferat 
 

Oppvekst og levekår 
Jåtten skole 
 
Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger 
Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 
Telefon: 51 91 42 30 
E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 
www.linksidene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 

 
Gruppe: Skolemiljøutvalget på Jåtten skole 
Møtested:  Møterom 1  
Møtedato/ -tid: Fredag 01.10.2021 kl. 08.30-09.30 
Deltakere: 

 

 

Forfall:  

FAU v/Johanna Paajarvi og Kjersti Jansen 
Elevrådet: Sofie Efteland Nilsen 7B, Markus Solhaug 7A 
Skole/SFO: Grethe Auflem, Gaute Bjørheim og Ståle Olsen  

  

Kopi til: Rektor 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 
SO 

 
04.10.21 

 
Sak 

nr.: 

 

1/21-

22  

Godkjenning av møteinnkalling 
 
Godtatt 

2/21-

22  

Konstituering 
Valg av leder og sekretær 

 
Foreslår at sekretær leder møtet hvis leder er fraværende.  
 



 

 

24/26 

Forslag til vedtak: Leder Johanna Paarjarvi 
Sekretær - Ståle Olsen 
 
Vedtatt  

3/21-

22 
Forslag til møtedatoer 2021/2022 
 
Forslaget er 01/10, 26/11, 11/3 og 13/5 
 
Vedtatt  

4/21-

22  

Hva er skolemiljøutvalget og hva skal vi jobbe med? 
 
Veileder til medlemmene: http://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/24-

247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf  
 
Formålet er økt deltakelse og medinnflytelse og for å kunne gi råd til skolen og be om tiltak. 

 
Hvorfor? 
Informasjon om skolemiljøet 
Komme med forslag og uttale deg. 

 
Hva kan utvalget påvirke? 
Godt fysisk miljø 
Godt psykososialt miljø 
Ordensreglementet 
Brukerundersøkelser 
Be om tiltak for å bedre forhold ved skolen 
Trivselstiltak (rydde konkurransen) 

 
Hva er et godt fysisk skolemiljø? 
Lysforhold, støy, temperatur, luft, uteområder, lekeapparater, gode rammer rundt 

skolemåltidet 

 
Hva er et godt psykososialt skolemiljø? 
Hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen 
Skolen skal ha gode rutiner for å oppdage krenkelses og sette inn tiltak som skal evalueres 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
Det bør også være et fokus på nettvett.  

5/21-

22  

SMUs ryddekonkurranse - trivselstiltak  

 
I korona-tiden har det ikke vært ryddekonkurranse blant elevene. Det er heller ikke startet noe 

ryddekonkurranse dette skoleåret. 
Dette bør vi kanskje få satt i gang. 
  
  
Forslag til vedtak: Ryddekonkurransen starter opp etter høstferien. To konkurranser, en for 

1.-3. trinn og en for 4.-7. trinn. 
Elevene i SMU, Sofie og Markus tar ansvaret for ryddekonkurransen. 
Ryddekonkurransen har to perioder på høsten 

• uke 42-46 

• uke 47-51 

•  

http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf
http://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/24-247efaa2-4f63-4217-ae60-a0953be057e2.pdf
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Etter jul satser vi på at hver måned er en egen periode. 

 
Ståle lager skjema for når kontroll skal utføres. 
 
Vedtatt  

6/19-

20  

Elevundersøkelsen: 
Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5. -7. trinn i løpet av oktober. 
På 7. trinn er det fra nasjonalt hold obligatorisk for alle skoler å gjennomføre undersøkelsen. 

På Jåtten skole har vi også gjort det obligatorisk å gjennomføre denne på 5. og 6. trinn. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  

7/19-

20 
Aktivitetsplaner 
Utvalget blir orientert om hvor mange saker som er varslet og hva skolen gjør  
Orientering om meldte saker ang. elevens skolemiljø (9A) 
Utvalget blir orientert om hvor mange saker som er varslet og hva skolen gjør  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

8/19-

20 
Innkomne saker 

9/19-

20 
Eventuelt 

• Kunstgress 

o fortsette å ha kunstgresset åpent for alle i friminuttene 

• Sykler 

o Det er en utfordring at sykler ikke får stå i fred 

o Dette må tas opp i klassene 

• Sosiale medier 

o debatt om sosiale medier settes opp i neste møte 

• Rydding 

o Ekstra knaggrekke til klassene i C-bygget. Spesielt med tanke på hjelmer 

 

Med hilsen 

 

Ståle Olsen  
Avdelingsleder, Jåtten skole 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 46/21 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 

Eventuelt saker meldes i forkant, fortrinnsvis før fredag 10. desember 2021 


