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Informasjon
● COVID 19.
Skolen følger strenge føringer om smittevern, så eleven skal være trygge. Vi har styrket
bemanningen for å overholde smittevernreglene og har satt inn ekstra vikarer på grunn av
strengere regler om å holde seg borte fra arbeid ved symptomer på luftveisinfeksjon
● 1.trinn 2021/2022. Pr dags dato er det 34 nye 1. klassinger som hører til Smeaheia.
● Nasjonale prøver er ferdig gjennomført. Lesing, engelsk og regning er prikkfritt gjennomført
og viser gode resultater.
● Elev- og foreldreundersøkelsen er gjennomført. 95% av elevene deltok og 73% av foreldrene
deltok. I foreldreundersøkelsen hadde 5B og 5C best resultat med 100% oppslutning!
● Skolen meldes på Omvendt Adventskalender i år også.
Saksnr.: Vedlegg:
Sak 05- Rådmannens forslag til økonomiplan 30.10.20 – konsekvenser for Smeaheia skole
20-21
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole er bekymret over at rådmannen i sitt forslag til
økonomiplan for 2021-2024 foreslår å kutte 26 millioner kroner i tillegg til de 20 millionene i kutt
som skolene allerede har gjennomført i 2020. I 2021 vil Sandnesskolen etter rådmannens forslag
få tildelt 97% av budsjettet for 2020. Dette innebærer innsparing av minst en lærerstilling for oss.
Skolen vår vil i 2020 ende opp med et stort merforbruk. Dette skyldes bl.a. styrking av
bemanningen for å overholde smittevernreglene og bruk av vikarer på grunn av strengere regler
om å holde seg borte fra arbeid. Vi fikk også klarsignal på å avvike budsjettet for å tilsette ekstra
miljøveileder fra 1.8.2020 for å gi forsvarlig tilbud til elever.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole vil gjøre administrasjon og politikere oppmerksomme på
at innsparingene som er gjort over flere år sammen med krevende korona-tiltak i 2020 har ført til
at våre elever har lærere, miljøpersonell og ledelse som er slitne. Lærerne har under
koronapandemien gjort en uvurderlig innsats for alle elevene våre og strukket seg langt. De
langsiktige konsekvensene av kuttene kan bli dramatiske for elever og ansatte på Smeaheia
skole.

Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole frykter at kuttene vil få følgende konsekvenser:
● Kuttene vil gi lavere voksentetthet som gjør det krevende å oppfylle plikter vi har og
rettigheter elevene har til å tilpasse undervisningen til alle elevene etter lover og
bestemmelser i opplæringsloven.
● Kuttene vil gå ut over elever som trenger ekstra oppfølging faglig og sosialt. Vi er spesielt
bekymret på vegne av de sårbare elevene som trenger mest hjelp, men er også bekymret for
oppfølgingen av de elevene som trenger litt ekstra faglig. De langvarige konsekvensene av
innsparinger i forhold til disse elevene kan bli tilbakefall og forverring.
● Kuttene vil berøre annet personell som f.eks. miljøveiledere og fagarbeidere som ikke har
tilsvarende sikring som lærerne har gjennom lærernormen. For at lærerne kan gjøre det de
er mest kompetente til, å undervise, trengs personell med annen kompetanse som kan
hjelpe sårbare elever og jobbe med sosiale relasjoner.
● Kuttene vil true elevenes skolemiljø. Vi er lovpålagt at elevene skal ha et trygt og godt
skolemiljø. Vi registrerer en økning i utfordrende atferd og uønskede hendelser, særlig blant
de yngste. Vi har i dag svært høy rapporteringsgrad av avviksmeldinger, spesielt på SFO. For
å motvirke trenden kreves forebygging og tett oppfølging
● Effektivisering og nedskjæringer øker faren for økt sykefravær. Slitasjen og arbeidspresset
lærerne opplever er allerede høy. Sykefraværet ligger på snittet for oppvekst skole, men det
kan fort snu hvis vi må gjennom ytterligere kutt. Økt sykefravær kan bli kostbart på lang sikt
med tilbakefall og forverring for elever som trenger hjelp som ytterste konsekvens.
● Kuttene vil ramme SFO hardt. De har allerede kuttet i bemanningen, og vi vet at andelen
elever som krever en til en-oppfølging av voksne har økt i både skole og SFO.
● Innsparinger vil gjøre Sandnesskolen mindre attraktiv sammenlignet med nabokommuner
som har valgt å skjerme skole for innsparinger. Det blir vanskelig å beholde og rekruttere nye
lærere.
● Kuttene er ekstra vanskelig å håndtere når vi så langt ikke har fått noen kompensasjon for
merutgiftene i forbindelse med korona. Vi har måttet styrke bemanningen for å overholde
smittevernreglene og har satt inn ekstra vikarer på grunn av strengere regler om å holde seg
borte fra arbeid ved symptomer på luftveisinfeksjon
Kunnskapsministeren har uttalt at korona situasjonen ikke skal gå ut over barn og unge. Med de
foreslåtte innsparingene er det nettopp det som kommer til å skje. Vi kan ikke effektivisere bort
barna som trenger ekstra hjelp, og vi må ha nok lærere og andre ansatte som er tilgjengelige for
elevene.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole mener at den viktigste ressursen i skolen er den gode
læreren! Vi må også satse på skoleledere og annet nøkkelpersonell i skolen for å ruste våre
elever for framtiden. Vi støtter derfor rådmannens tidligere forslag om at politikerne vurderer
tiltak som for eksempel øremerket eiendomsskatt for å øke rammene til skole og andre viktige
oppgaver.

