SU-medlemmer Smeaheia skole:
Trine Ragde, FAU
Lise Kristiansen, FAU Forfall
Inger Helen Aanestad, politisk representant Forfall
Solveig Helen Gilje, andre ansatte
Kristin Almås, ansattes representant
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant
Elevråd v. leder Ingvild i 7a og nestleder Josefine i 7c
Ekstra representant fra elevrådet Telma i 6b og ekstra foreldrerepresentant fra FAU ,Anita Aase innkalles til SMU
Sandnes, 16.03.20
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT SAMARBEIDSUTVALG, SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 11. mars 2020 kl 15.15 på møterommet
Godkjenning av referat. OK
Godkjenning av innkalling. OK
Saker til eventuelt: Vedtekter SFO
Informasjon:
● Koronaviruset. Alle barnehager og skoler i Sandnes og resten av landet ble stengt fra torsdag 12.
mars kl. 18.00 frem til 26. mars.
● Ragnhild Torkelsen slutter etter 4 år i SU. Ny politisk representant er Inger Helen Aanestad.
Milan Aran er vara
● Utviklingssamtale med fagstab i vår. Elevråd, tillitsvalgt og SU-leder innkalles i tillegg til
● ledelsen.
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Vedlegg:
Skolerute for Smeaheia skole 2020 – 2021.
Skoleruta til Sandnesskolen skoleåret 2020-2021 er vedtatt. Samarbeidsutvalget ved Smeaheia
skole sitt høringssvar 18.12.19 la vekt på for lite fleksibilitet når så mange planleggingsdager
ble styrt fra kommunaldirektør. SU var videre opptatt av ansatte med 100% stilling i Smeaheia
skole og SFO skal ha 5 planleggingsdager, jfr. særavtalen SFS 2201 gjeldende ansatte i
barnehage, SFO og skole.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole støtter forslaget til skolerute for Smeaheia skole
gjennomgått i medbestemmelse 11. mars. Forslaget innebærer at foruten de 4 styrte dagene
torsdag 13. august, fredag 14. august, fredag 13. november og 14. april ble partene på
Smeaheia skole enige om å ha 11. og 12. august som planleggingsdager.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole støttet forslaget om at fagarbeidere/barneveiledere
bruker de 3 styrte dagene fredag 14. august, fredag 13. november og 14. april. De som har
kombinert stilling bruker 2 ekstra planleggingsdager i løpet av skoleåret. Forslaget fra
medbestemmelse 11. mars innebærer en planleggingsdag i høstferien og en planleggingsdag i
vinterferien. Da er det mindre barn på SFO, og det er mulig å bruke miljøveiledere som
kursholdere. Relevante tema er elevutfordringer og relasjonsbygging.
SU ved Smeaheia støtter tidligere praksis at SFO har fri julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag

Adresse: Smeaheia, Sandnes. Telefon 51 33 83 00
Postadresse: Kjærholen 5, 4316 SANDNES
E-post: smeaheia.skole@sandnes.kommune.no
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Budsjett 2020
Skole har fått tildelt 31 millioner kr., og SFO har fått tildelt 928000 kr. utover egenbetaling.
Andelen elever som krever både spesialpedagog og miljøveileder/fagarbeider alle timene på
skole og SFO har økt. Merforbruket for skole ble mindre enn antatt, fordi vi fikk 740 000 kroner
i budsjettjustering i mars.
Rektor og SFO-leder gikk gjennom forslag til budsjett for 2020 på møtet. For å gi alle våre
elever et forsvarlig tilbud styrer rektor mot merforbruk på skole og SFO for 2020. Skole har nok
lærere til å oppfylle lærernormen, men vi trenger også annet personell som f.eks. miljøveiledere
og fagarbeidere. Søknad om refusjon for forventet merforbruk som følge av elevers rett til
spesialundervisning og oppfølging blir meldt inn til perioderapport. Vi tilsetter nå ekstra
miljøveileder i full stilling for å ha forsvarlig bemanning rundt to elever.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget på Smeaheia skole godkjenner lønnsbudsjett og driftsbudsjett for SFO
budsjettåret 2019.
Samarbeidsutvalget på Smeaheia skole godkjenner lønnsbudsjett og driftsbudsjett for skole
budsjettåret 2019.
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Resultatvurdering Smeaheia skole 2019
Vedtak:
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole godkjenner resultatvurdering for Smeaheia skole for
2019. Smeaheia skole kan vise til gode resultater, men har også områder vi må jobbe mer med,
bl.a trygt skolemiljø og arbeidsro.
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Skolens praksis angående skolegudstjeneste
Sist samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole tok opp denne saken var i SU-møte 04.06.19 (Sak
18-2018/2019). Smeaheia skole har ikke tradisjon med å la elever delta på skolegudstjenester i
skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Vår praksis har vært at
isteden har hatt samlende aktiviteter på skolen som inkluderer alle elevene. Vårt vedtak om å
ikke delta i skolegudstjeneste er vedtatt i SU hvert år siden 2012.
I bystyremøte 8. april 2019 ble det vedtatt at skolene skulle ta stilling til deltakelse på
skolegudstjenester. I tillegg kom føringer fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier om å
oppfordre skolen til å legge til rette for at elevene kunne delta på skolegudstjenester. Rektor
har derfor vært i kontakt med Lura kirke for å vurdere markering før påske som alternativ. Vi
fikk tilbud om å komme en dag før påske i to puljer eller komme trinnvis. Programmet innebar
at kirken presenterte litt rundt de ulike påskedagene og la inn noen påskesanger. Tilbudet var
ment å inkluderer alle og skulle være uten forkynnelse.
Forslaget om deltakelse i markering før påske ble behandlet i klubben i Utdanningsforbundet 3.
mars 2020. Rådet fra klubben var at skolen ikke besøkte kirken som en fellesaktivitet for skolen.
Konklusjonen at vi som skole ikke går samlet til kirken, men heller har trinnvise besøk i løpet av
skoleåret.
Side 2 a v 3


Vedtak:
Saken ble behandlet i SU 11. mars. Et enstemmig SU støttet forslaget. Smeaheia skole fortsetter
sin tidligere praksis med å ikke delta i skolegudstjeneste eller delta i felles markeringer for hele
skolen i kirken i skoletida.
Evt.

Vedtekter SFO
Skolen vil sende eget høringssvar i forhold til vedtekter for SFO. Her er noen kommentarer fra
samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole:
1. Selv om rektor formelt er faglig og administrativ leder av skolefritidsordningen bør det
understrekes at faglig og administrativt ansvar kan delegeres til avdelingsleder. Når
ansvar for daglig drift er delegert til avdelingsleder har han/hun også ansvar for bl.a.
opptak.
2. Vedtektene foreslår at SFO-året starter 1.august og varer til og med 30.juni. SFO er
stengt i fire uker i juli. SFO året bør starte en mandag, slik at det blir hele ferieuker å
forholde seg til for foresatte. Da må en sørge for at det blir en jevn fordeling av antall
dager med heldags-SFO mellom juni og august.
3. Onsdag før skjærtorsdag bør fortsatt være stengt. Det er svært få brukere denne
dagen og dermed uforholdsmessig ressurskrevende å holde åpent
4. Det bør gis tilbud om enten heltidsplass eller 60% plass framfor deltidsplasser med ulik
dekningsgrad.
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