
  Side 1 av 2 

 STED: Øygard ungdomsskole  

 DATO: 06.11.18  

 STED: skolen  

 MØTELEDER: su-leder  

Samarbeidsutvalget MØTEREFERENT: rektor  

Til stede: 

Terje Lauvvik (leder), Katrin Handeland (nestleder), Svein Kåre Nessa (lærerrep)   

Per –Otto Jørgensen(lærerrep), Vanessa Linjord (elevrep),  

 

 

 
 

Forfall: Gunn Egeland (andre ansatte), Oddmund Fuglestad (politisk rep.),Glenn Øgreid (vara politisk 

rep.) Camilla Tjelhovd (elevrep) 

Sendes også: Komm.dir. v/Richard Olsen, politisk sekretariat,  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1/1819 Godkjennelse av innkalling  

Innkalling godkjent 

 

2/1819 Forslag til økonomiplan  

 

Forslag til økonomiplan ble lagt frem fredag 26.10, og link er blitt lagt ut. 

SU etterspør imidlertid en forenklet versjon/link av økonomiplan til bruk i 

SU. 

Rektor informerte om følgende: 

 

Innsparing i omstillingsprosjektet for 2019 

- Dekkes av skolenes fondsmidler, slik at skolene reelt sett vil ha det 

samme budsjettet neste år som i år. 

 

Sandnesskolen sin tildelingsmodell vil også gjennomgås på ny. 

 

Målet er å få en så lik og rettferdig tildelingsmodell som det er 

mulig i en kompleks organisasjon. Usikkerhet pr.dd om hvordan 

dette vil slå ut for Øygard. 

 

Ny lærernorm: 

- Usikkerhet knyttet til Sandnes kommunes andel av øremerkede 

midler (statsbudsjettet sier 1,5 milliarder på landsnivå) til ny 

lærernorm er usikker. Dette vil derfor tas opp i kommunens første 

perioderapport.  

- Oppdaterte GSI tall knyttet til lærernorm i Sandnes er ikke helt 

klare, og det er derfor også usikkert hvordan Øygard oppfyller 

lærernormen. 

 

Spesialundervisning 

- På kommunenivå er det en økning av elever med rett til 

spesialundervisning. 

- Økte utgifter til dette, dersom det overstiger vår tildeling vil også 

ses på i første perioderapport 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

3/1819 Skolegudstjeneste 

Hana kirke har invitert til skolegudstjeneste onsdag 19.desember. Sak har 

 

 

SANDNES KOMMUNE 

Møtereferat 
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vært opp i FAU som ikke hadde noen innsigelser.SU har ingen innsigelser.  

4/1819 Høring på forslag til skolerute 2019-2020, evt ny skoledagsrytme fra 

2019-2020 

 

Bakgrunn: 

 

1. Forslag til skolerute for 2018/2019 ble 6. desember sendt ut på 

høring til i skolenes samarbeidsutvalg (SU) som er skolens 

høringsinstans og til fagforeningene sentralt som også er 

høringsinstans. I forslaget som ble sendt ut på høring stod det 

følgende formulering under kulepunkt 2 under 

«Kommunaldirektøren ber dere spesielt merke følgende»: 

«Skoleåret for elevene skal være 190 dager på alle skolene.» 

2. Høringsfristen var 12. januar og det kom inn totalt 15 høringssvar. 

Ingen kommenterte på formuleringen om at skoleåret for elevene 

skal være 190 dager.  

3. Kommunaldirektøren vedtok skoleruten slik som den var beskrevet 

i høringsutkastet og den ble sendt ut til skolene 16. januar 2018. I 

mailen som fulgte med vedtatt skolerute stod det følgende: 

“Skoleåret for elevene skal være 190 dager på alle skolene.» 

 

Skolen fikk ikke dette med seg, og SU vedtok i fjor 188 + to 

undervisningsfrie dager som blir utløst av at lærerne underviser for mye i 

løpet av skoleåret. Skolen mener derfor at de har 190 dager.  

Dette er imidlertid ikke kommunaldirektør enig i, og dette ble påpekt av 

kommunaldirektør til skolen i april/ mai. Skolen fikk imidlertid lov til å ha 

samme ordning skoleåret 2018-2019 da tiden var for knapp til å legge om 

til ny skoledagsrytme. 

 

Skoleruta for 2019/2020 blir sendt på høring i begynnelsen av desember 

2018. 

Elevene sier at de liker ordningen med 55 min økter, ikke 45 min eller 90 

min.  Dersom det for neste skoleår blir slik at skoleåret for elevene skal 

være 190 dager for alle skolene, må Øygard se på ny skoledagsrytme. Det 

er derfor viktig at SU på Øygard gir et høringssvar på skoleruten for 

skoleåret 2019-2020. SU stiller spørsmål ved hvorfor en ønsker å 

detaljstyre skolene. 

 

 

5/1819 Info om skolens utviklingsplan, fagfornyelse, ny kvalitetsplan 

Rektor informerte om skolens utviklingsplan, tanker om fagfornyelsen og 

at det utarbeides en ny felles kvalitetsplan for barnehage og skole. 

 

6/1819 Info om trafikkforholdene rundt skolen 

Det graves i Kyrkjevegen ifm utbygging, og det er mye vareleveranse med 

store kjøretøy i tidsrommet 07.45-08.15. Elevrådet har meldt saken til 

Sandnes unge bystyre(SUB) . Et foreløpig svar fra utbygger til skolen er at 

de informerer sjåførene om kjøreatferd, men at det er vanskelig å endre på 

tidspunkt for vareleveranse. 

 

   

 


