
1 

 

 MØTETYPE: Ekstraordinært FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 27.09.2022. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Teams  

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Christian Rott  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + FAU medlemmer 

med frafall 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Christian Rott, Svein Arild Skjæveland, Sissel Liebich, Sania Kyazike-Adebiyi, Ståle 

Berge, Brit-Helen Jacobsen 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen 

SAK  

2022/09-01 

 

Agenda. 
• Mulighetsstudie for sentrumsskolene 

 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

2022/09-02 

 

Mulighetsstudie 

Mulighetsstudie for sentrumsskolene er publisert og vil behandles i Områdeutvalget 

sentrum behandler 3 oktober, utvalg for Oppvekst 4 oktober, deretter folkemøte 6 

oktober (ikke annonsert). Mulighetsstudien anbefaler alternativ 3 som innebefatter 

avvikling av Stangeland Skole. 

 

Stangeland FAU nedsetter arbeidsgruppe for å gi uttalelse til mulighetsstudien, med 

hensikt å ha utkast til høringsuttalelse klar innen 4 oktober. 

 

Punkter som vil inngå i denne uttalelsen vil inkludere, men ikke nødvendigvis være 

begrenset til følgende:  

 

1. Tidsfrist for høring [Merete og Christian (SU)] 

Tidsfristen som gis for høringsuttalelse er svært liten, og FAU stiller seg kritisk 

til dette. Inkluderer uttalelse i høringsinnspill fra FAU, og be SU uttale seg om 

samme sak. 

 

2. Befolkningsfremskriving/skolebehovsplan [TBA] 

- Er befolkningsfremskrivningen for Sandnes riktig og hva baserer denne seg 

på? 

- Er skolebehovsplanen som definerer 91 klasser for sentrumsskolene 

korrekt? Hvilke forutsetninger legges til grunn i denne? Er det behov for 

mer, og hvordan håndteres et slikt scenario? 

- Dette punktet krever tid for å kunne gi en grundig uttalelse på, og det er 

usikkert om FAU vil kunne ferdigstille dette før høringsfristen utgår. 

 

3. Skolevei [Brit-Helen og Svein Arild] 

Skoleveien til Stangeland Skole påstås er farlig. Mest kritiske punkt er nevnt å 

være kryssing av Arne Garborgs vei. Det stilles spørsmål med om antallet som 

egentlig krysser denne veien, og at dette er vektlagt for høyt i mulighetsstudien. 

Praktisk erfaring er at de aller fleste følger gatene i boligfeltene og undergangen. 

FAU etablerer vaktordning ved veien kommende uke for å føre statistikk på 

veikryssing ifbm. skolevei.  

 

4. Fra 12 til 3 alternativ [FAU etterspør møtereferat] 

FAU  

STANGELAND 

SKOLE 

 
 

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17659947?agendaItemId=15037325
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Innledningen i mulighetsstudien refererer til møte der 12 alternativer ble 

presentert, og enighet om at 3 alternativer skulle tas videre i mulighetsstudien. Det 

stilles spørsmål med hvordan dette ble behandlet i møtet og om alternativ med 

nedlegging av Stangeland Skole var presentert i dette møtet. FAU ønsker innsikt i 

møtereferat fra møtet. 

 

5. SU deltakelse i mulighetsstudie [Merete] 

SU Stangeland Skole ba om deltakelse i mulighetsstudie, som også ble forespurt 

av Områdeutvalg 2 ganger. SU ble ikke invitert inn i mulighetsstudien. 

 

 

6. Klimaregnskap ved eventuell ombruk av tomten for Stangeland Skole 

[Christian] 

- Riving av bygningsmasse er ikke inkludert i klimaregnskapet i 

mulighetsstudien. Stangeland FAU mener dette må inkluderes, og vil ha 

stor betydning for CO2 utslipp for alternativ 3. 

- Alternativ bruk av eventuell ledig tomt etter Stangeland Skole må også 

vurderes. F.eks. vil barnehage også ha betydning for trafikkavvikling og 

skolevei. 

 

7. Skolestørrelse og pedagogisk grunnlag [Christian (SU) og Merete] 

Mulighetsstudien viser til vurderinger for fordeler/ulemper for store og små 

skoler, og vektlegger fordeler med store skoler (B35) høyest. Stangeland FAU 

stiller seg kritisk til denne vurderingen og det er forskning som tyder på det 

motsatte. Stangeland Skole scorer bra på målinger og hadde til eksempel best 

score for 5 klasse i 2021. FAU vil be SU gi uttalelse på dette punktet. FAU vil 

i tillegg innhente uttalelse fra FAU på de andre skolene for dette punktet. 

 

8. Beredskapsvei og areal på nordsiden [Svein Arild] 

Arealet på nordsiden av beredskapsveien er ikke tatt med i underlaget, med 

begrunnelse at veien kan bli benyttet som alternativ vei ved sperring av 

Oalsgaten. I tillegg skal denne veien være tilgjengelig for utrykning. 

Stangeland FAU har tidligere fått uttalelse fra Brann&Redning at utrykning vil 

være  

I tillegg er FAU kritisk til bruk av veien som alternativ for Oalsgaten og 

betydningen dette har for tilgjengeligheten til areal på nordsiden.  

 

9. Arkitekt / skisse av skolebygning [Ståle] 

Vurdere om vi bør ettergå arkitekttegninger av eventuell ny Stangeland Skole. 

 

10. Gymsal [Merete] 

Brukere av Stangeland Skole gymsal på kveldstid er lite vektlagt i rapporten, 

men dette er i stor grad beskrevet for andre skoler. Det er høy utnyttelse av 

gymsal på ettermiddag/kveld, og dette må hensyntas i vurderingen. Et 

eksempel på dette er at det nevnes Stangeland Skolekorps er 50 medlemmer, 

men de er 85 medlemmer. Inkludere uttalelse om dette i høringen. 

 

11. Erfaring store skoler [Merete] 

Kontakte andre organer med erfaring fra store skoler. 

 

12. Systematisere innspill [Christian] 
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Sett opp dokumentdeling for arbeidsdokument for høringsuttalelse og 

distribuerer til FAU medlemmer. 

 

Vedtak: FAU nedsetter arbeidsgruppe og forbereder høringsinnspill 

2022/08-03 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 


