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REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET(SU) 8. DESEMBER 2020 , SMEAHEIA SKOLE
Siden det kun var en sak “Sak 6-20-21 Skolerute for Sandnesskolen 2021-2022” valgte vi å behandlet saken via
mailutveksling. Alle ga tilslutning til uttalelsen.
Sak 06
20-21

Skolerute for Sandnesskolen 2021– 2022.
Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole.

Skoleruta for Sandnesskolen 2021-2022 legger opp til første skoledag onsdag 18. august 2021 (uke 33) og siste
skoledag onsdag 22. juni 2022. Kommunaldirektøren har lagt vekt på følgende i forslaget til skolerute:
- Skoleåret for elevene skal være 190 dager på alle skolene.
- Vi endrer praksis fra å starte og slutte med hele uker til å starte og slutte med halve uker. Dette for å
klare å samkjøre planleggingsdager mellom barnehage og skole og for at de kommunale barnehagene
skal klare å få avviklet ansatte sin sommerferie.
- Dato for skolestart for elevene etter sommerferien og dato for skoleslutt for elevene før sommerferien
skal være lik for alle skolene i Sandnesskolen.
- Høstferie (uke 41) og vinterferie (uke 9) for elevene skal avvikles i ukene som er angitt i skoleruten.
Dette er samkjørt med fylkeskommunen og de andre kommunene rundt oss.
- Mandag 16. august, tirsdag 17. august, fredag 19. november og tirsdag 19. april skal alle skolene og de
kommunale barnehagene ha planleggingsdager.
- Mandag 16. august, tirsdag 17. november og tirsdag 19. april skal alle skolefritidsordningene ha
planleggingsdager.
- Resterende planleggingsdager for skolene skal legges på elevfrie dager.Merk at lærerne skal ha 6
planleggingsdager og SFO skal ha 3 planleggingsdager.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole har ingen innvendinger på at skoleruta starter og slutter med halv
skoleuke med første skoledag onsdag 18. august 2021 og siste skoledag onsdag 22. juni 2022. For elever og
ansatte er det greit at vi ikke starter med full skoleuke, men heller starter gradvis med halv uke. Så lenge siste
skoledag før sommerferien er på en onsdag er det lettere å få til planleggingsdag torsdag/fredag enn en
etterfølgende mandag.
Vår SFO har alltid ønsket to planleggingsdager i august, så skole og SFO er mer samkjørt og kan planlegge en
best mulig mottakelse for våre elever. Siden alle barnehagene har planleggingsdag 17. august anbefaler
samarbeidsutvalget ved Smeaheia at SFO også har datoen som planleggingsdag i tillegg til 16. august.
Ellers etterlyser vi svar fra arbeidsgruppe som skulle jobbe med temaet 5 planleggingsdager for SFO og håper
Sandnes kommune vil følge sentrale bestemmelser som andre kommuner. Rådmannens kommentar i
oppsummering av høringssvar for nye vedtekter SFO var: «Rådmannen registrerer at flere kommuner har 5
planleggingsdager for SFO, og har nedsatt et partssammensatt utvalg for å belyse SFS 2201 (arbeidstid for
andre ansatte i SFO)».

