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DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO 

 ake 20/00153  14.01.2020 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Møterom 1, Jåtten skole  

Møtedato/ -tid: mandag 13.01.2020 kl. 14:00.  

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant,  
Leif Kjetil Gausel, foreldrerepresentant,  
Tor Gunnar Roalkvam, representant for undervisningspersonalet 
Berit Simonsen, representant for undervisningspersonalet  
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Kopi til: varamedlemmer 

Meldt forfall: Mona G. Skaaren, representant for andre ansatte og vararepresentant 
Ludvig Hogstad Johannesen, 7A, elevrepresentant 
Iben Krohn Pettersen, 6A, elevrepresentant 

 

Sak nr.:  

Sak 01/20 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten den 03.01.2020. 
Det ble påpekt datofeil og andre mindre feil i innkallingen. Disse blir rettet. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes med mindre endringer. 

Sak 02/20 Retningslinjer for Samarbeidsutvalg i Stavanger kommune. 
Retningslinjer for samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger, vedtatt av Utvalg for oppvekst og 
utdanning 20.11.2019 var vedlagt innkalling. 
 
Vedtak: 
Retningslinjer for Samarbeidsutvalg ved skolene i Stavanger, vedtatt av Utvalg for oppvekst og 
utdanning 20.11.2019, sak 06/19 tas til orientering. 

Sak 03/20 Konstituering av samarbeidsutvalg, Jåtten skole 
Perioden for Berit Simonsen med Marit Brurok som personlig vara har gått ut. Nye 
representant med vara for perioden 2020-2022 velges i pedagogisk personale så snart som 
mulig. Nåværende representant møter inntil ny representant er valgt. 
FAU har oppnevnt ny representant men mangler personlig vara til Leif Kjetil Gausen for 
perioden 2019-2020.Ny vara velges i FAU så snart som mulig. 
For øvrig tas møteplan for våren til etterretning. Samarbeidsutvalget møtes våren mandag 
09.03.2020 og mandag 11.05.2020 kl. 14:00. Møtefrekvensen tas opp som sak i forbindelse 
med møteplan for neste skoleår. 
Sigbjørn Jårvik ble valgt sdom leder med Leif Kjetil Gausel som nestleder. 
 

Representasjon Medlem Personlig vara Valgperiode 
Representant for 
foreldrene,  

Leif  Kjetil Gausel, 
nestleder 

Ikke valgt 2019-2020 

http://www.minskole.no/jaatten%20den%2003.01.2020
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Sak nr.:  

Representant for 
foreldrene,  

Sigbjørn Jårvik, leder Hans Gunnar 
Frøystad 

2020-2022 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Berit Simonsen 
Velges i pedagogisk 
personale 

Marit K. Brurok 
Velges i pedagogisk 
personale 

2020-2020 

Representant for 
undervisningspersonalet 

Tor Gunnar Roaldkvam Lena N. Nordberg 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 Ludvig Hogstad 
Johannesen, 7A 

 2018-2020 

Elevrepresentant Iben Krohn Pettersen, 6A  2019-2021 

 
 
Vedtak: 

Samarbeidsutvalg, Jåtten skole, konstitueres slik oversikten over viser. 
Sigbjørn Jårvik velges til samarbeidsutvalgets leder, med Leif Kjetil Gausel som nestleder. 

Sak 04/20 Referat 
Referat fra møtet 12.11.2019 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 13.11.2019. Referat ble også sendt ut med innkalling. 
Rektor foreslå at Samarbeidsutvalget formelt godkjenner referat fra oppløst Driftsstyre 
 
Vedtak: 

Referat fra driftsstyrets møte 12.11.2019 godkjennes.  
Sak 05/20 Orienteringssaker 

Det ble orientert om følgende saker: 
 
FAU 
17. mai 
FAU har startet planlegging av 17, mai. FAU planlegger endringer. Ny skolegård bør tas hensyn til i 
planleggingen og utnyttelsen av denne diskuteres. 
Foreldretavla 
FAU har kommet med konkrete forslag med hvordan oppfølging av Foreldretavla kan gjennomføres 
våren 2020, i forbindelse med foreldremøter i klassen. 
FAU har også konkrete forslag om oppfølging av Elevtavla og foreslår T-skjorter med ordsky motiv 
som neste års mobbemanifest.  
Rektor tar forslagene med til pedagogiske personale. 
Suppleringsvalg til SU 
FAU supplerer valg av representasjon til SU i neste møte. 
FAU-budsjett 
FAU vedtok i sist møte budsjettet for 2020, og har funnet plass til alle omsøkte tiltak. 
 
Personalet 
Oppstart etter jul 
Lærerne rapporterer om at klassene har kommet godt i gang etter juleferien. 
Nye skjermer 
Se under. Skolen har hatt besøk fra IT og IKT ansvarlig i Stavanger kommune. Noen startvansker 
og barnesykdommer. Se også under rektor. 
Kartleggingsprøver 
1.-4. trinn gjennomfører i mars april UDIR sine kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 
 
Rektor 
Ny belysning 

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

Hele skolen har fått ny belysning i løpet av høsten 2019. Nye demp-bare LED-armaturer erstatter 
tidligere belysning. Energisparing, bedre luftkvalitet og bedre lys. Utskiftingen er finansiert av 
Stavanger Eiendom. 
Nye skjermer 
I november/desember fikk alle klasserom nye interaktive skjermer. Skjermene erstatter tidligere 
Smart-board. Skjermene er 86 tommer, koblet til nettet via Chrome-boks og interaktive. Utskifting er 
finansiert av øremerka politisk ekstrabevilgning. Jåtten skole er en av de første skolene i Stavanger 
som får disse skjermene. 
Advent- og juletiden 
Det var variert program på skolen i adventtstiden; Aftenbladets tegnekonkurranse, årets 
adventssamlinger, adventsgudstjeneste i Hinna kirke/alternativt opplegg på skolen, juleverksted, 
julefrokoster, grøtfest – i år sponset av FAU, avslutningssamlinger, pepperkakelandsby, pynting av 
klasserom/fellesarealer, barnas julebord og personalavslutninger. Årets julesang var; Nå tennes 
tusen julelys. Det ble sendt ut, digitalt, et julekort fra skolen med elevtegninger. 
Reflekskonkurransen 
Reflekskonkurransen, høsten 2019, ble avsluttet siste skoledag før jul. 1D og 6C ble kåret til 
vinnere. Det viser seg i etterkant, etter finregning, at også klassene 7A, 7C og 1B hadde samme 
svært gode resultat. Det blir derfor til sammen fem klasser som vinner reflekskonkurransen høsten 
2019; 1B, 1D, 6C, 7A og 7C. FAU stiller med premier, kinobilletter til hele klassen. 
Ny runde starer mandag 6. januar og går fram til vinterferien. 
0. trinn 
Det vil, i løpet av januar bli fattet vedtak om skoleplass for elever som begynner på skolen 
høsten 2020. Slik det nå ser ut vil det bli fattet 98 vedtak om skoleplass, innbefattet elever 
som ønsker skoleplass på Jåtten skole etter Fritt skolevalg. 
Nyttårstale 
Jåtten SFO ble omtalt i positive ordelag i ordførerens nyttårstale på Ledaal. Ordfører Kari N. 
Nessa sa blant annet: Her i Stavanger får Jåtten SFO allerede nasjonal oppmerksomhet for 
sitt gode arbeid.Og det er ikke rart! De gjør en fantastisk jobb! Saken og lenke til hele talen er 
lagt ut på skolens hjemmeside. 

 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 

Sak 06/20 Foreløpig regnskap 2019 
Regnskap for 2019 er ikke ferdig. Rektor orienterte multlig og situasjonen per møtedato.Det er 
grunn til å tro at det ikke blir større endringer. 
Per dato viser regnskapet for 2019 et merforbruk på kr. 1 468 886,-, tilsvarende 103,11 
prosent av tildelt budsjett. Høsten 2019 har gått i budsjettmessig balanse.. 
Merforbruket vil tas med videre til 2020. 
Skoledelen har et merforbruk på kr. 1 359 146 (103,37 %), mens SFO har et merforbruk på kr. 
109 740,- (101,6 %) 
Dersom resultatet holder seg er dette noe bedre enn antatt tidligere i år. 
Samarbeidsutvalget er opptatt av at langtidseffekten av stram økonomistyring og anstrengt 
økonomi går ut over voksentetthet både i skole og SFO og den totale belastningen på 
personalet. Videre er SU bekymret for vikaroppdekking, spesialundervisning og forsvarlig drift i 
SFO. 
 
Vedtak: 
Foreløpig regnskap for 2019 tas til orientering, med de bekymringene som framkommer over. 

Sak 07/20 Budsjett 2020  
Skolen har per dags dato ikke fått budsjettet for 2020. Saken utsettes og tas opp i neste møte. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

Sak 08/20 Foreldreundersøkelsen 2019 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2019. Foreldre til elever på 

3. og 6. trinn var invitert til å delta. Svarprosenten endte på 79%. 

Rektor la fram tall for hoved indikatorene, sammenlignet med fjoråret og Stavanger 

kommune, samt sammenligner mellom foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen. 

Skolen jobber videre med analyser av resultatene, også på underliggende nivå. 
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Resultater fra hoved indikatorene:  

 

 Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt 

 
Jåtten skole 

(18-19) 

Stavanger 

kommune 

(19-20) 

Jåtten skole 

(19-20) 

Jåtten skole - 

3. trinn (19-

20) 

Jåtten skole - 6. 

trinn (19-20) 

Motivasjon 4,22 4,32 4,34 4,28 4,4 

Støtte fra 

lærerne 
4,66 4,63 4,59 4,58 4,59 

Trygt miljø 4,26 4,47 4,27 4,25 4,3 

Dialog og 

medvirkning 
4,49 4,53 4,4 4,46 4,34 

FAU og SU 4,32 4,26 4,19 4,22 4,16 

 
 
 
Vedtak: 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2019 tas til orientering. 

Sak 09/20 Elevundersøkelsen 2019 

Elevundersøkelsen 2019 ble gjennomført i oktober/november 2019. Elever på 5., 6. og 

7. trinn var invitert til å delta. Undersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn. Svarprosenten 

endte på 100%. 

Resultatene var sendt ut med innkalling. 

SU drøftet resultatene, særlig indikatorene for Faglige utfordringer, mobbing og 

arbeidsro. 

Skolen jobber videre med analyse av resultatene, også på underliggende nivå, blant 

annet på klasse- og kjønnsnivå 
 
Vedtak: 
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2019 tas til orientering. 

Sak 10/20 Eventuelt 
Det er kommet spørsmål om Google Hangouts. Programmet oppleves å kunne være 
forstyrrende og et egnet media for mobbing.   
Skolen vil undersøke om programmet kan slettes for enkelte brukere, større grupper eller alle. 
 
Vedtak: 
 
 

 
 
             
Sigbjørn Jårvik  Arne Kristian Espedal 
leder  rektor 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur  
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 08/20 

SAK Foreldreundersøkelsen 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra foreldreundersøkelsen 3. og 6. trinn 

tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 

 

Foreldreundersøkelsen 2019 ble gjennomført i november 2019. Foreldre til elever på 3. og 6. 

trinn var invitert til å delta. 

 

Svarprosenten endte på 79% 

 

Resultatene foreligger per dato ikke da Utdanningsdirektoratet lukker basen 04.01.2020. 

 

Rektor vil legge fram resultatene i møtet. 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 09/20 

SAK Elevundersøkelsen 2019 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

Resultatene fra elevundersøkelsen 5., 6. og 7. trinn 

tas til orientering. 

Vedlegg: 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2019 ble gjennomført på 5. til 7. trinn i oktober og november.  

 

Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. trinn og resultatene fra denne er 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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Snitt 
Jåtten skole 

(18-19) 

Stavanger 

kommune 

(19-20) 

Jåtten skole 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 5. trinn 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 6. trinn 

(19-20) 

Jåtten skole 

- 7. trinn 

(19-20) 

1. Motivasjon og 

mestring 
      

1.1 Motivasjon 4,06 3,74 4,08 4,00 4,11 4,10 

1.2 Innsats 4,45 4,16 4,49 4,47 4,53 4,47 

1.3 Mestring 4,10 4,03 4,13 4,09 4,08 4,21 

1.4 Faglig utfordring 4,14 4,23 4,27 4,37 4,25 4,22 

2. Arbeidsmiljø       

2.1 Trivsel 4,45 4,29 4,49 4,38 4,49 4,56 

2.2 Trygt miljø 4,49 4,21 4,47 4,61 4,51 4,32 

2.5 Mobbing blant 

elever 
4,85 4,75 4,77 4,50 4,89 4,85 

2.6 Digital mobbing 4,88 4,87 4,91 4,89 4,92 4,92 

2.7 Mobbing fra 

voksne 
4,98 4,91 4,98 5,00 4,98 4,97 

3. Klasseledelse       

3.1 Støtte fra lærerne 4,66 4,36 4,67 4,79 4,66 4,58 

3.2 Arbeidsro 3,57 3,68 3,79 3,86 3,89 3,64 

3.3 Elevdemokrati og 

medvirkning 
4,14 3,77 4,14 4,36 4,04 4,07 

3.4 Felles regler 4,57 4,36 4,61 4,77 4,66 4,45 

3.5 Læringskultur 4,18 4,07 4,31 4,33 4,40 4,21 

4. Vurdering       

4.1 Vurdering for 

læring 
4,23 3,94 4,40 4,63 4,36 4,29 

4.2 Egenvurdering 3,94 3,39 4,12 4,41 4,05 3,98 

4.3 Vurdering for 

læring (Skoleporten) 
4,12 3,73 4,30 4,55 4,24 4,17 

5. Veiledning og 

rådgivning 
      

5.1 

Skolehelsetjenesten 
4,42 4,01 4,59 4,79 4,61 4,42 

6. Støtte hjemmefra       

6.1 Støtte hjemmefra 4,60 4,35 4,73 4,69 4,73 4,76 

T14 - Digitale 

ferdigheter 
- 4,39 4,61 4,63 4,58 4,62 
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Jåtten skole, Samarbeidsutvalget (SU) 

SAK NR. 10/20 

SAK Eventuelt 

FORSLAG TIL 

VEDTAK 

 Vedlegg: 

 

 
 
Eventueltsaker meldes i god tid og senest innen fredag 10.01.2020. 
 
Dersom det blir meldt eventueltsaker vil rektor sende ut informasjon om dette før møtet. 
 
Eventueltsaker som meldes i møtet vil ikke bli behandlet, men overføres til neste møte. 


