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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  09.06.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Google Meet  

Møtedato/ -tid: mandag 08.06.2020 kl. 14:00.  Utsatt møtedato 

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
Hans Gunnar Frøystad, foreldrerepresentant, nestleder  
Mona G. Skaaren, representant, andre ansatte  
Tor Gunnar Roalkvam, representant, undervisningspersonalet 
Berit D. Haugstad, representant, undervisningspersonalet  
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Ikke møtt Iben Krohn Johannesen, 6A, elevrepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 

 

NB: Møtet ble gjennomført som fjernmøte i Google Meet. Politisk oppnevnt 

representant deltok per telefon/høyttaler 

 

Sak nr.:  

Sak 21/20 Innkalling og saksliste  
Oppsatt møte 11.05.2020 ble i mail 04.05.20 avlyst og utsatt pga. den aktuelle korona-
situasjonen. Fjernmøte ble varslet i mai 02.06.2020.  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside 
www.minskole.no/jaatten den 04.06.2020. 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 22/20 Referat 
Referat fra møtet 09.03.2020 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 10.03. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møte i SU 09.03.2020 godkjennes.  

Sak 23/20 Orienteringssaker 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
Elevråd 
Har ikke hatt møter i korona-perioden og alt elevrådet hadde planlagt er avlyst i korona-perioden. 
 
FAU 
Har ikke hatt møte i korona-perioden. 
17. mai arrangementet ble avlyst. Det samme skjedde med 7. klasse avslutningen. 
Nye valg til FAU er gjennomført. Vanskelig å rekruttere. Bekymringsverdig. 
 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2004.06.2020
http://www.minskole.no/jaatten
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Sak nr.:  

Personalet 
SFO 
Spesielle tider. Mange aktiviteter, blant annet turen til dyreparken, er avlyst. Personalet har vært 
kreative med å finne nye aktiviteter innen rammen av smitteverntiltakene.  
SFO har nå normal åpningstid, men morgenåpent er en tilsynsordning ute. 
Skolen. 
En spesielle og intens tid. Vi heiv oss rundt da skolen stengte, etablerte hjemme-skole. Bratt 
digital læringskurve for mange. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. 
Obligatoriske kartleggingsprøver er gjennomført.  
Utviklingssamtaler gjennomføres digitalt. 
Mye ute-skole. Det er bra. 
 
Rektor 
Korona-situasjonen 
Det vises til Sak 13/20. Rektor orienterte om den aktuelle korona-situasjonen. Kun kort tid etter 
Samarbeidsutvalget møte eskalerte pandemien og regjeringen iverksatte omfattende tiltak 
12.03, noe som fikk store konsekvenser for skoler, inkludert Jåtten skole. 
For mer informasjon om hvordan Jåtten skole har håndtert korona-situasjonen, se sak 26/20 
Neste skoleår 
Fredag 29. mai ble det, på skolens hjemmeside, lagt ut informasjon om hvem som skal være 
kontaktlærere og timelærere i de ulike klassene. Denne oversikten blir lagt ut/offentlig med 
forbehold om endringer. 
Samme dag ble også klasselistene for de elevene som skal begynne på skolen til høsten lagt ut. 
Nye ansatte på Jåtten skole 
Jåtten skole har foretatt følgende tilsettinger av lærere denne våren: 

• Wenche Gjøse, fast. 

• Guro Olsen, fast. 

• Caroline Torsvik Knutsen, fast 

• Kine Mide Kihlstrøm, årsvikariat 
I tillegg har følgene fått forlenget vikariater fra 01.08.20: 

• Anne Sørland Eltravåg, årsvikariat 

• Mariann Sleen, årsvikariat 

• Halvor H. Høvring, årsvikariat 

• May-Elin Hegland, årsvikariat 
 
Vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Sak 24/20 Økonomirapportering 
Framlagt økonomirapport for 31.05.20 viser et merforbruk på kr. 1 154 587,- tilsvarende 
105,55 av periodisert prosent. Rapporten gir ikke et fullgodt bilde, men den økonomiske 
situasjonen er anstrengt.  
Rektor har rapporter et samlet merforbruk for inneværende kalenderår på 106 prosent. Videre 
har rektor bedt om et møte med Økonomi og Oppvekst i Stavanger kommune for å avklare den 
faktiske situasjonen. Rektor ser ingen mulighet til å forende tilfredsstillende drift/lærenormen og 
den økonomisk tildelte rammen inneværende år, og varsler derfor et merforbruk godt over det 
skolen har som styringsrom, pluss/minus 3 prosent av tildelt budsjett. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per 31.05.2020 tas til orientering. 

Sak 25/20 Korona 
Rektor hadde i innkalling gitt en skriftlig orientering om hvordan Jåtten skole har håndtert 
korona-pandemien, skolestengning, smittevern og gradvis gjenåpning, inkludert skolens 
Smittevernplan. 
SU er opptatt av når en er tilbake til normal hverdag, normal timeplan og det er full 
undervisning i alle fag. Dersom det fortsatt er gult nivå på smitteverntiltakene legges det 
opp til at elevene skal ha rett antall undervisningstimer og ordinær åpningstid i SFO, men 
ulik skolestart, ulike friminutt og ute-skole/ute-SFO er aktuelt å videreføre. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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Sak nr.:  

Sak 26/20 Møteplan skoleåret 2020/2021 
Det forelå forslag til møtedager skoleåret 2020/2021.  
SU har følgende møter skoleåret 2020/2021: 14.09.20, 09.11.20, 14.12.20, 18.01.21, 15.03.21, 
10.05.21 og 14.06.20. Datoer merket med rødt er «reservedager» og det innkalles dersom mer 
enn en av samarbeidsutvalgets faste medlemmer, leder eller rektor ønsker det. Forslaget følger 
etablert praksis, en uke etter FAU annen hver måned. Dersom FAU endrer sin møtestruktur kan 
det bli aktuelt å endre møteplanen for SU. 
 
Vedtak: 
Forslaget til møtedatoer skoleåret 2020/2021 vedtas. Dersom FAU endrer sin møtestruktur kan 
det bli aktuelt å endre møteplan for SU. 

Sak 27/20 Eventuelt 
Ingen meldte saker. 
 
Vedtak: 
----- 

 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 

 


