
 

  

  

    

 
 
 
 

REFERAT-  Driftsstyret  
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 06.03.2019 Tid: 19.30-21:00 Møtested: Øvre Slettheia skole 
– konferanserom 

 

Til stede:  
Bente Brokke(styreleder), Trine Engeland(foreldrerepresentant), Eirin Årikstad (FAU-leder), Tove Welle 

Haugland (politisk representant), Åse Paulsen (politisk representant som stilte for Elie Dørum), Charlotte B. 

Olsen (lærerrepresentant), Jeanette Hornnes (lærerrepresentant, Martin Nerland Flemmen (andre 

ansatte), Tormod Lien (rektor og referent) 
 

Sak: Innhold Kommentar: 

1- H19 Er det en god idè å legge ned Øvre Slettheia skole? 

Barnehagebygningen må rives og politikerne vil derfor 

utrede om den beste løsningen er å flytte skoledelen av 

oppvekstsenteret ned til Slettheia skole samtidig som 

skolebygningen gjøres om til en barnehage. 

 

Rektor startet med å presentere noen utfordringer som 

finnes i vårt skoleområde. Tallene er noen år gamle og fra 

folkehelsekoordinator/prosjektleder Ungdata Stine 

Busborg Sagen. De gjelder for hele området fra 

Slettheitoppen til og med Fiskåtangen, så det er grunn til 

å tro at for vår skole er de enda mer stusselige enn de 

som her blir presentert:  

- Utdanningsgraden er 2,6 år etter grunnskole,  

- 20 % av familiene er såkalte lavinntektsfamilier  

- 40 % har mor som kommer fra et ikke-vestlig 

land. 

Årsaken til at vi viser disse tallene er at de alle er 

risikofaktorer i forbindelse med helse og hvordan barn 

mestrer livet sitt ( blant annet med tanke på rus, 

kriminalitet, levealder, samlivsbrudd).  
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Et av argumentene som blir brukt for sammenslåing med 

Slettheia er at en slik skole vil ha en lavere andel 

flerspråklige barn enn det som er på Øvre Slettheia skole i 

dag. Å slå den skolen med høyest andel flerspråklige barn 

sammen med den som har nest (?) høyest, gjør ingen stor 

forskjell, tenker vi. Vi vil også minne om at barna som 

bor her oppe skal fortsette å bo her oppe. En 

skolesammenslåing gjør ingenting med andelen 

flerspråklige familier på Øvre Slettheia. Ettermiddager, 

helger og ferier vil miljøet her oppe være akkurat som det 

er i dag. Forskjellen vil være at de mister den trygge 

arenaen som skole og SFO er i dag. Hver uke er det en 

haug med gratis aktiviteter her som skolen holder tak i. Vi 

samarbeider tett med Barnas Røde Kors, barneidrett, 

fargerik håndballskole for begge kjønn, Kulturskolens 

mange tiltak og vår egen mødregruppe. Gymsal og SFO 

leies ut veldig mye, særlig til lokale bursdagsselskap. Hva 

skjer ved en eventuell nedleggelse? Da må noen ta det 

ansvaret som skolen gjør i dag! Barna her må aktiviseres, 

hvis vi skal lykkes med språkopplæring og integrering. 

 

Det er omtrent to kilometer ned til Slettheia skole. For 

mange av våre barn er denne turen trafikkskummel og 

slitsom. Når man har flere barn og ikke bil er det 

krevende at barnas fritidsaktiviteter finnes ned og opp en 

to-kilometer lang bakke.  

 

I en utredning vil vi be barnevernet og skolehelsetjenesten 

i Vågsbygd uttale seg. Vi får stadig signaler fra disse 

instansene om hvor utrolig viktig Øvre Slettheia 

oppvekstsenter er for mange familier her oppe. Det er 

bare to og et halvt år siden politikerne slo sammen skolen 

og barnehagen til Øvre Slettheia oppvekstsenter. Det var 

mange gode grunner til at de gjorde nettopp dette. Disse 

grunnene er like gjeldende i dag som i 2016. 

 

Utredningen vil også handle om økonomi og 

bygningsmessige forhold. Barnehagens ansatte er skeptiske 

til hvor god en barnehagebygning kan bli når den egentlig 

er laget som skole. Skolen har fire klasserom og 

barnehagen har behov for seks avdelinger. Lar skolen seg 

ombygge på en god måte, og til hvilken pris? Det er også 

viktig å peke på at Slettheia skole må gjennom en kraftig 

utvidelse hvis Øvre skal ned i deres lokaler. Elevareal til 

120 barn må bygges helt nye, SFO-lokalene må utvides og 

det må bygges ut for de ca 22 ansatte som skal jobbe der.  
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Vi regner med at FAU, elevråd, ansatte og ledelse vil bli 

grundig hørt når tiden for utredning finner sted en gang i 

vår.  

 

Det er mye mer en kunne ha vært skrevet i et slikt referat, 

og det skal også sies at det kan være mange gode 

argumenter for en større skole. Jeg som rektor er mest 

opptatte av å være talsrør for de mest sårbare familiene 

her oppe, og for dem ser jeg veldig få (om ingen) gode 

argumenter for å legge ned skolen. 

 

2- H19 Økonomi (fast sak) 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Vi har mistet 

en del elever det siste året. Økonomien må justeres etter 

dette. Rent konkret betyr det at vi ikke kan erstatte en av 

lærerne som går av med pensjon til sommeren. Mer om 

dette på neste styremøte. 

 

 

3- H19 Hva er skolen, FAU og elevråd opptatt av nå? (fast sak) 

I FAU har det handlet mye om skole-struktur-saken og 

utredningen om å legge ned Øvre. De ber rektor skrive en 

sak på nett og papir som går hjem til foreldrene. 

 

Elevråd vil gjerne pusse opp lekeboden og få inn et lys 

som går på batteri eller solcelle. De spør også om vi kan 

fikse litt på vennebenken. Noen har risset inn en U foran 

«vennebenk». 

 

 

11- H17 Eventuelt 

Skolens rektor skal ha permisjon neste skoleår. Han skal 

jobbe med lærebøker i Engelsk og Samfunnsfag i tillegg til 

at han ønsker et annerledes og roligere år. Planen er at 

han er tilbake i jobben sin i august 2020. Vikar er ikke 

ansatt enda. 

 

 

Ref. Tormod Lien 

 


