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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: 

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: 

http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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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 tyil 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 digitalt 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. 
-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-postl 
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-
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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 mailen 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 
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 
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• 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: 
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 

 
 


