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 ake 20/00153  16.03.2021 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg, JÅTTEN SKOLE 

Møtested: Fjernmøte, Teams  

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

Deltakere: Sigbjørn Jårvik, foreldrerepresentant, leder 
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 
Hans Landråk, 6C, elevrepresentant 
Bertha Veggeberg, (Frp). Politisk oppnevnt representant 
Arne Kristian Espedal, rektor 

Meldt forfall: Tor Gunnar Roalkvam, lærerpersonalet 

Kopi til: varamedlemmer 

 

NB: Møtet blir gjennomført som fjernmøte i TEAMS: 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  

 

Sak nr.:  

Sak 12/21 Innkalling og saksliste  
Innkalling med sakspapirer ble sendt ut, og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  den 01.03.2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 13/21 Referat 
Referat fra møtet 18.01.2021 ble sendt ut på e-post og lagt på skolens hjemmeside, 
www.minskole.no/jaatten  tirsdag 19.01.2021.  Referat ble også sendt ut med 
innkalling. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtet 18.01.21.godkjennes 

Sak 14/21 Korona-situasjonen 
Rektor hadde i gitt en kort orientering om korona-situasjonen i perioden fra sist møte 
og fram innkalling ble sendt ut. Samme dag, mandag 1. mars, første dag i vinterferien, 
fikk skolen melding om at en elev på 7. trinn var påvist smittet. Eleven hadde vært på 
skolen fredag 26. februar; kjent smittevei, ikke mutert virusvariant.  
Klassen, samt fem voksne, ble satt i karantene. Skolen la ut informasjon på 
hjemmesiden, sendte SMS, e-post og ringte alle direkte involverte mandag 1. mars. I 
tillegg ble hele personalet informert. 

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
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
http://www.minskole.no/jaatten
http://www.minskole.no/jaatten
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Den aktuelle klassen hadde digital hjemmeundervisning mandag 8. mars, første dag 
etter vinterferien og siste dag i karantenetiden. 
Ingen andre elever eller ansatte har fått påvist smitte. 
Samarbeidet med Smittevernkontoret fungerte svært bra. 
Per møtetidspunkt er noen elever, nærkontakter til nærkontakter, i såkalt 
avklaringskarantene. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Sak 15/21 Orienteringssaker 
 
Elevråd 
Hopp for hjertet 
Elevrådet har meldt på alle klasser i den nasjonale Hopp for hjertet-konkurransen. Den 
nasjonale konkurransen omfatter ikke alle trinn og elevrådet gjennomfører derfor i tillegg en 
intern hoppetau-konkurranse for alle klassen på Jåtten skole. Konkurransen gjennomføres i 
begynnelsen av mai.  
 
FAU 
17. mai 
FAU avventer signaler fra Stavanger kommune, men ser ikke for seg fullskala 17. mai 
feiring i år. FAU utfordrer skolen å ha en korona-vennlig 17. maifeiring i skoletiden siste 
skoledag før 17. mai, som i år er onsdag 12. mai. 
Avaldsnes-tur for 6. trinn 
Avlyses i vår. Ser etter alternativer. 
Avslutningsfest for 7. trinn, Jåttå vgs. 
Stor felles avslutningsfest for 7. trinn avlyses også i år. FAU sponser klassene til klassevise 
avslutningsfester hvis det kan gjennomføres i henhold til korona-reglene. 
Skolefotografering 
Forslag om ny leverandør frafalles. Skolen fortsetter med samme ordning som før. 
Mobbemanifest 2021-2022 
FAU har drøftet FAU bidrag til neste års mobbemanifest. Ingen konkret konklusjon. 
 
Pedagogisk personale 
Utviklingssamtaler 
De fleste trinn er nå i startgropen for gjennomføring av utviklingssamtaler. 1.-4. trinn venter 
til etter påske pga. kartleggingsprøvene som nå gjennomføres. Utviklingssamtalene 
gjennomføres i å digitalt. 
Korona 
Det røyner på gult nivå. Mindre samarbeid på tvers og mer fravær sliter, Elevene er flinke til 
å etterleve smittevern-rådene. Noen positive sider, særlig knyttet til friminutt; flere voksne 
ute, færre elever og mindre konflikter. Elevene ønsker mer variasjon med hensyn til soner i 
friminutt. 
Avdelingsmøter 
Har kommet i gang. Positivt. Gode drøftinger. 
LK20 – nye fagplaner 
Jobber på, men savnet om samarbeid på tvers, er merkbart. Korona-situasjonen 
vanskeliggjør implementering av de nye fagplanene, men personalet jobber ufortrødent 
videre. 
 
SFO-personalet 
UiS – Læring for livet 
SFO-leder og rektor har deltatt i UiS, Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioras egen 

tv-satsing; Læring for livet. Episoden dreide seg om SFO og kan ses her: Læring for livet | 

Universitetet i Stavanger (uis.no) Sendingen vil bli lagt ut på skolen s hjemmeside. 
Nasjonal rammeplan, SFO 
Utkast til nasjonal rammeplan for SFO er ute på høring. Høringsfristen er 16. mars. Jåtten 
skole vil sende høringssvar. Høringssvar vil bli referert i neste møte. 
Foreldreundersøkelsen 

https://www.uis.no/nb/laering-for-livet
https://www.uis.no/nb/laering-for-livet
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Foreldreundersøkelsen 2021, SFO, er nå gjennomført. Svarprosenten ble 87%, noe som er 
meget bra. Stort sett positive tilbakemeldinger. SFO er i gang med å tolke resultatene. 
Saken vil bli lagt fram i neste møte. 
Matjungelen 
Jåtten SFO er invitert med i et nasjonalt matpanel for å utvikle matordningen i SFO. 
Fravær 
Det har vært høyt fravær i personalet dette året.  
 
Rektor 
Neste skoleår – tilsetting av lærere 
Arbeidet med neste skoleår er i gang. 1. februar utlyste Jåtten skole lærerstillinger. 
Søknadsfristen gikk ut 15. februar. Det har meldt seg 70 søkere; 15 menn og 55 kvinner. 
Overtallige lærere i faste stilling i Stavanger kommune har fortrinnsrett. Jåtten skole vil 
komme til å ta imot overtallige lærere fra annen skole. 
I samarbeid med ATV, Utdanningsforbundet, er tilsettingsprosessen i gang. 
Tilsettingsprosessen vil strekke seg over tid da vi ikke per dags dato har full oversikt over 
behovet. Dette henger blant annet sammenheng med at vi ikke vet om lærere i permisjon 
kommer tilbake til høsten, om lærere på skolen går ut i permisjon og/eller fortsetter i 
stillingene de nå har. 
Isbane 
Skolen anla isbane i kuldeperioden i februar. En del av store skolegård ble sprøytet og etter 
noen dager kunne vi slippe elevene utpå med skøyter. Det ble utarbeidet en plan for når de 
ulike klassene kunne skøyte. Elevene ble oppmuntret til å ta med skøyter. 
Aktiviteten har vært svært stor, også på ettermiddag- og kveldstid.  
Tilbudet fikk mediedekning i TV-vest. 
Refleks-vest konkurransen 
Vårens refleksvest-konkurranse ble avsluttet fredag før vinterferien. Klasse 3B og 6B vant 
vårens konkurranse, begge med over 99 prosent refleksvest-bruk i perioden fra jul til 
vinterferien. 
Svær mange klasser hadde langt over nitt prosent. Imponerende. 
FAU stiller opp med premie til beste klasse på småtrinnet og mellomtrinnet; kinobilletter til 
hele klassen. 
Kartleggingsprøver  
Mellom vinterferien gjennomføres det kartleggingsprøver i lesing, regning, engels og 
digitale ferdigheter på 1.-4. trinn. Trinnene deltar ikke i alle prøvene, men skolen 
gjennomfører alle pålagte kartleggingsprøver. 
Foreldrene på de aktuelle trinn blir informert om gjennomføringen på skolens hjemmeside. 
PIRLS 
Jåtten skole deltar i den internasjonale undersøkelsen av leseferdighet på femte trinn. Det 
er Lesesenteret ved UiS som står for gjennomføringen av PIRLS i Norge, der 200 skoler 
deltar. Internasjonalt er dette en leserundersøkelse som gjennomføres av  The International 
Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA); http://www.iea.nl/ 
PIRLS gjennomføres 21. og 22. april i klasse 5B og 5D, med oppsamlingsheat i uka etter. 
Aktuelle klasser er trukket ut av Lesesenteret ved UiS. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering. 

 Regnskap, 2020 
Regnskapsåret 2020 er ennå ikke endelig avsluttet. Den foreliggende regnskapsrapport må 
imidlertid anses å være så godt som endelig. Regnskapsåret 2020 er gjort opp med et 
merforbruk på kr. 914 164,- tilsvarende 101 prosent av tildelt budsjett. Skoledelen går ut 
med et merforbruk på kr 862 164,- tilsvarende 102,13 prosent. SFO går ut med et 
merforbruk på kr. 51 275,- tilsvarende 100,72 prosent.  +/- 3 prosent annulleres i 2020. 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2020 tas til orientering 

Sak 17/21 Økonomirapportering per 28.02.21 
Rektor la fram en muntlig orientering om den økonomiske situasjonen per 28.02.2021 
i møtet. Per dato 28.02.21 har skolen et mindreforbruk på kroner 357 000,-, 

http://www.iea.nl/
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tilsvarende 96,15 prosent av periodisert budsjett. Skoledelen har et mindreforbruk, 
mens SFO har et marginalt merforbruk de to første månedene av 2021.03.16 
Rektor orienterte om at det både er utgiftsposter eller inntektsposter som ikke er ført 
og at den reelle situasjonen er at skolen per dags dato har et mindreforbruk, men at 
mindreforbruket er langt mindre enn det økonomirapporten viser, ca. 200 000, per 
utgangen av februar. 
Det er knyttet usikkerhet til om skolen får refundert for merutgifter i forbindelse med 
korona. Skolen har beregnet koronautgifter til ca. 700 000,- for første halvår i 
2021.03.16 Rektor har rapportert til økonomiavdelingen i Stavanger kommune om at 
skolen beregner å gå med balanse i 2021, under forutsetning av at koronautgifter blir 
refundert. 
 
Vedtak: 
Økonomirapport per 28.02.21 tas til orientering 

Sak 18/21 Budsjett 2021 
I sakspapirene var budsjett tildeling for 2021 lagt ved. Det er fortsatt poster som ikke 
er kommet inn i budsjettet. 
Rektor legger til grunn at budsjettsituasjonen tillater økt lærertetthet og vil våren 2021 foreta 
tilsettinger slik at lærer-normen dekkes både på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Rektor kan ikke se 
at det er rom for større investeringer utover fortløpende utgifter til forbruk og materiell. 
Rektor styrer mot budsjettbalanse i 2021. Samarbeidsutvalget vil bli holdt orientert om den 
økonomiske situasjonen i hvert møte. Utover dette utarbeides ikke et mer detaljert budsjett. 
 
Vedtak 
De føringer som ligger i saksutredningen i sak om Budsjett 2021, sak 18/21. legges til 
grunn for drift av Jåtten skole inneværende år. 

Sak 19/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
Vedtak 
----------- 

 
Neste ordinære møte i Samarbeidsutvalget mandag 10.05.2021 kl. 14:00. 
 
 
 
 
Sigbjørn Jårvik   Arne Kristian Espedal 
Leder   rektor 
 
 
 
 
 

Dokumentet er elektroniske godkjent og sendes uten signatur 


