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REFERAT SAMARBEIDSUTVALG (SU) , SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 22. mars 2023 kl 15.15 på møterom 206 ved administrasjonen

Godkjenning av referat  OK
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt

Informasjon

● 1.trinn 2023/2024. Pr dags dato er det 47 nye 1. klassinger som hører til Smeaheia.

● Planlegging av neste skoleår i forhold til bl.a. personalkabal, romfordeling, og satsinger er godt i

gang.

● Skoleruta for Sandnesskolen for 2023-2024 er vedtatt med første skoledag onsdag 16. august

2023 med siste skoledag torsdag 20. juni 2024. Lærerne skal ha 6 planleggingsdager og SFO skal

ha 3 planleggingsdager. SFO ønsker at Sandnes kommune gir 5 planleggingsdager for SFO og følger

sentrale bestemmelser.

Saksnr.: Vedlegg:
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22-23

Resultatvurdering Smeaheia skole 2022

Smeaheia skole kan vise til gode resultater i forhold til nasjonale prøver og på elev- og

foreldreundersøkelsen. I forhold til nasjonale prøver er vi særlig opptatt av å heve de svakeste

elevene ved å gi de hjelp så tidlig som mulig (tidlig innsats), ha fokus på lesing i alle fag og

være bevisste på læring gjennom lek. I forhold til elev- og foreldreundersøkelsen har vi også

områder vi må jobbe mer med bl.a. trygt skolemiljø, elevmedvirkning og vurdering for læring.

Vedtak: Samarbeidsutvalget ved  Smeaheia skole godkjenner resultatvurdering for Smeaheia
skole for 2022.
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Budsjett 2023

SFO-leder og rektor gikk gjennom forslag til budsjett for 2023 på møtet.

Årsbudsjettet for 2022 viste viste et totalt avvik for Smeaheia skole på 1.100 000 kroner for
2022. For skole ble avviket 287 000 kroner (2020) og for SFO 847 000 kroner (2150).



Budsjettet for 2023 er basert på en en pedagogisk analyse av hele skolen. For å gi alle våre
elever et forsvarlig tilbud styrer rektor mot merforbruk på skole og SFO også for 2023. Vi
fortsetter fokuset på tidlig innsats for å dempe trykket på spesialundervisning. Vi ønsker
fortsatt å lykkes med å være en inkluderende skole for alle elevene våre, og det medfører at
vi velger å ta ansvar for alle elever uten forbehold.

SFO-budsjettet for 2023 er stramt. SFO har jobbet med å få ned kostnadene siden mars 2022,
gjennom flere typer kutt i bemanningen. Leder og tillitsvalgt er enige om at ansatt som
slutter juli 2023, pga pensjon, ikke blir erstattet. Totalt er det, fra høsten 2023, 9 ansatte +
avdelingsleder i SFO. Vi ser det ikke som forsvarlig å kutte en ytterligere stilling, men vi må
begrense vikarinnleie og dekke mest mulig fravær internt. Etter matematisk tildeling får SFO
midler til styrking til ca. 2 halve stillinger. Det er behov for 6 ansatte (50%), for å ivareta
inkludering av elever med særskilte behov. Vi er nødt til å prioritere dette, og når det er så
stort avvik mellom tildeling og reelle behov, blir det overforbruk også i 2023.

SU diskuterte om matpengesatsen i SFO skulle økes, med bakgrunn i økte kostnader til mat.
Regnskapet for de foreldrebetalte matpengene skal gå i balanse, men SFO har de siste årene
hatt overforbruk . SU vedtok videreføring av nåværende satser for 2023. Dersom en ikke
klarer å få budsjettet i balanse inneværende år, må satsene økes for 2024.

Skolens budsjett for 2023 er redusert fra i fjor, fordi vi vi mister en klasse på 7. trinn og blir
totalt 14 klasser. Skolen legger vekt på en mer effektiv organisering innenfor tilpasset
opplæring og spesialundervisning og har kuttet i driftsbudsjettet. Framskrivingsmodellen
viser likevel at vi går mot et merforbruk på 900.000 kroner.

Avviket henger sammen med at vi bruker ekstra ressurser for å inkludere alle elevene våre.
Det største avviket er kostnader til spesialpedagogikk. Vi har en stor andel elever med store
og omfattende hjelpebehov hvor vi følger opp PPTs anbefaling om oppdekning 1 til 1
gjennom hele opplæringstilbudet.  Vi har også elever med sosiale utfordringer uten
rettigheter som krever oppdekning. I tillegg har vi fortsatt høyt fravær som medfører høye
vikarutgifter.

Vedtak:
Samarbeidsutvalget på Smeaheia skole godkjenner lønnsbudsjett og driftsbudsjett for SFO
budsjettåret 2023.

Samarbeidsutvalget på Smeaheia skole godkjenner lønnsbudsjett og driftsbudsjett for skole

budsjettåret 2023.


