
  

 

 

Møte- 

referat 
 

 

Oppvekst og levekår 

Jåtten skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus. 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 

Telefon: 51 91 42 30 

E-post:  jatten.skole@stavanger.kommune.no 

www.minskolene.no/jaatten 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 
DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  30.04.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

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

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

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

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

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

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

 

Møtet ble gjennomført som fjernmøte i TEAMS 

 

Sak nr.:  

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

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

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

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

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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2/4 

Sak nr.:  

Saken tas til orientering 

Sak 23/21 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker:  
 
Elevråd 
Har ikke hatt møte på lenge, men skal ha digitalt møte i morgen. 
Hoppetaukonkurransen ble utsatt i rød periode, men har hatt oppstart i dag og varer fram 
til pinse. 
Elevrådet, v/Iben og Ingrid, skal ha 17. mai talen som sendes 12. mai. Talen er spilt inn 
og redigert i en film som vises i klasserommene. Legges ut på hjemmesiden. 
 
FAU 
Skal ha møte i kveld. 
Avklaringer rundt arrangementet 12. mai. FAU står for mat og matservering; is, pølser, 
brus, kake. Maks to foreldre per klasse. Smittevern vil bli ivaretatt. 
Valg av nye FAU leder foretas før sommeren. 
 
Personalet 
Skolen 
Veldig glade for at vi er tilbake på gult nivå. Akkurat som å begynne på skolen etter 
sommeren.  
Samtidig påpekes det at ansatte mener at rødt nivå også har hatt sine positive sider. Det 
har vært en fin tid. Tettere kontakt med elevene, mindre konflikter. Hjemmeskole har 
denne gang inneholdt mer undervisning og større variasjon. Mellomtrinnet har også hatt 
langt flere uteskoledager, på hjemmeskoledager. 
Nå er vi inne i en tid med fullt kjør med årsrapporter, IOP og kartlegging at 
språkferdigheter.  
SFO 
Veldig glad for at vi er tilbake på gult. Svært sårbart på rødt nivå. 
All møtevirksomhet i personalet har forsvunnet når vi har vært på rødt nivå. Nå starter vi 
opp igjen, blant annet med ½ planleggingsdag i ettermiddag. Tema: Implementering av 
ny rammeplan for SFO, kurs med Læringsmiljøsenteret UiS. 
April/mai er vanligvis fullt med aktivt program: friluftslivuker, til Dyreparken med mer. 
Basene prøver så langt det er mulig å gjennomføre noe av dette innen gjeldende 
smittevern, men aktiviteter må også avlyses. 
 
Rektor 
Nasjonal rammeplan, SFO 
Det vises til Sak 15/21 der deg blir sagt at Jåtten skole vil komme med høringssvar til den 
nasjonale rammeplanen for SFO og at dette vil bli referert i neste møte. Høringssvar var 
vedlagt innkalling. 
Læring for livet 
Rektor og SFO-leder har deltatt i UiS sin tv-satsing; Læring for livet. I episode 4 rettes 
søkelyset mot SFO. Tv-sendingen har også resultat i en artikkel i forskning.no. 
Informasjon om tv-sendingen og artikkelen er lagt ut på skolens hjemmeside. 
PIRLS 
Gjennomføring av PIRLS på 5. trinn er utsatt. Kan ikke gjennomføres på rødt nivå. Under 
forutsetning av at vi er tilbake på gult nivå vil PIRLS bli gjennomført i klasse 5B og 5D 19. 
og 20. mai. 
Utlysing av lærerstillinger – neste skoleår 
Jåtten skole har denne våren hatt to utlysinger av lærerstillinger med tanke på neste 
skoleår. 
Per 01.05.2021 er det foretatt følgende læreransettelser med virkning fra 01.08.2021: 
Kine Mide Kihlstrøm, fast, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
May-Elin Hegland, fast, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Olga Gitsenko, fast, 100 %, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Halvor Hansen Høvring, fast 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Rosalie Løland, fast, 100%,  kommer fra Johannes læringssenter 
Marianne Sleen, årsvikariat, 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 
Roar Andersen, årsvikariat 100%, kommer fra vikariat Jåtten skole. 



 

 

3/4 

Sak nr.:  

Martine Hestnes Healy, 100%, fast, kommer fra Lervig barnehage 
Veronica Brekke Solvang, 100 % fast, kommer fra  
Det er sendt ut ytterligere to tilbud. Svar ikke mottatt..  
I tillegg er det tilsatt følgendepedagogiske medarbeider neste år: 
Klaudia Miller, vikar, kommer fra stilling på Jåtten skole 
Digitale lærebøker 
Jåtten skole har fått full tilgang til digitale læreverk fra forlagene Gyldendal 
(SKOLESTUDIO) og Cappelen Damm (SKOLE) i en tidsavgrenset periode i vår. Lærerne 
oppfordres til å prøve ut digitale lærebøker. 
De aktuelle læreverkene er oppdatert etter LK20. 
Utprøvingen vil danne grunnlag for å vurdere om en, i ett eller flere fag, på ett eller flere 
trinn, skal gå over til å bruke digitale læreverk framfor tradisjonelle lærebøker i fag. Inntil 
denne vurderingen er gjort vil skolen ikke kjøpe inn lærebøker etter LK 20 på papir. 
Utfordrende adferd i skolen 
Lærerne på Jåtten skole gjennomførte 27. april halv planleggingsdag. Planleggingsdagen 
ble brukt til kurs i Utagerende adferd i skolen. Kurset ble ledet av Verge Opplæring, som 
har rammeavtale med Stavanger kommune. Kurset ble gjennomført som et webinar i 
Teams. 
Nasjonaldag-markering 
I samarbeid med FAU vil skolen markere 17. mai, der alle arrangementer er avlyst pga 
pandemien, siste skoledag før nasjonaldagen, onsdag 12. mai. Det planlegges pop-up 
tog i bydelen, leker, 17. mai.-tale, sang og tradisjonell 17. mai – alt i henhold til smittevern. 
Planene vil bli gjennomført dersom skolen er tilbake på gult nivå den 12. mai. På rødt nivå 
blir det ingen markering. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

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

Sak 25/21 Foreldreundersøkelsen SFO 
Foreldreundersøkelsen SFO ble gjennomført i februar 2021. Det er foreldre som har barn 
på 2. trinn som blir invitert til å delta. Av 75 inviterte svarte 65, svarprosent 87. 
Resultatene fra undersøkelsen er presentert og drøftet i ledergruppa, SFO og i personalet 
for andre trinn. Resultatene på Jåtten skole ligger jevnt over på eller over snittet for 
kommunen sett under ett. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Samarbeidsutvalget ber SFO jobbe videre med 
foreldresamarbeid. 

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

Forslaget til møtedatoer skoleåret 2020/2021 vedtas  

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

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

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor, referent 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 
 

 


