SU-medlemmer Smeaheia skole:
Til:
Trine Ragde, FAU
Jorunn Skjøld, FAU
Ragnhild Torkelsen, politisk representant
Solveig Helen Gilje, andre ansatte Forfall
Bodil Valheim Malmin, ansattes representant Forfall
Lene Sele, ansattes representant
Elevråd v. leder Sergei Mimic og nestleder Jenny Møller-Nilsen Forfall
Sandnes, 06.11.2018
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET(SU), SMEAHEIA SKOLE
Tirsdag 6. november 2018 kl 15.15 på møterommet
Godkjenning av referat OK
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt
Informasjon
● 1.trinn 2018/2019
43 nye 1. klassinger får forhåndsvarsel om at de skal gå på Smeaheia skole skoleåret 2018-2019.
● Nasjonale prøver er ferdig gjennomført. Lesing, engelsk og regning er prikkfritt gjennomført og viser
gode resultater.
● Elev- og foreldreundersøkelsen åpnes 19. november
● Skolen meldes på Omvendt Adventskalender i år også
Saksnr.:
Sak 05 - 18-19

Vedlegg:
Visjoner og verdier for Sandnesskolen.

Kommunaldirektøren har sendt ut oppdrag knyttet til visjon og verdier for oppvekst barnehager
og skoler. SU ved Smeaheia er positiv til å ha overordnede visjon og verdier i Sandnesskolen, men
ser ikke helt poenget med at “alle” skal delta i prosessen. Det er nok utfordringer som krever tid
og energi i hverdagen.
1. Oppvekstvisjon og verdier i Sandnes kommune er på det nåværende tidspunkt «På lag for
livslang lærelyst- verdsettende, inkluderende og medskapende (?)»
Elever ved alle skolene inviteres til å finne et v erdiord som er dekkende for at de skal
være aktive aktører i eget utviklings- og læringsarbeid og aktive medborgere i samfunnet.
Her inviterer vi elevrådet ved skolen til å ha en prosess. Verdiordet skal være klart til den
14. januar 2019.
1. Skolene skal legge til rette for involverende prosesser hvor alle formelle organ skal være
involvert. Dere skal ta utgangspunkt i Sandnes kommunes visjon og verdier og
oppvekstvisjonen med verdier. Beskriv dermed hva disse visjonene og verdiene betyr for
dere som skole og aktør i samfunnet. Arbeidet må settes i sammenheng med verdier og
prinsipper for opplæringen i Overordnet del. Skolene skal komme med sine innspill innen
30. januar 2019
Adresse: Smeaheia, Sandnes. Telefon 51 33 83 00
Postadresse: Kjærholen 5, 4316 SANDNES
E-post: smeaheia.skole@sandnes.kommune.no

Sak 06 - 18-19

Anleggsvei til nytt stadion - status

Skolen opplever å ha en god dialog med prosjektleder og ser at utbygger har skjerpet seg etter at
arbeidene har kommet i gang. Blant tiltakene som er iverksatt er tunnel under anleggsvei, egne
trafikkvakter, montering av punktbelysning ved Børskådå, montering av ballfangernett og sikring
med gjerder. Støyen fra anleggsområdet har roet seg, fordi massetransporten er over. Dessuten
vil det bli mindre vibrasjoner siden valsetogene har gjort det meste av jobben. Nåværende fase i
prosjektet er at elementer til bygget blir montert.
Samarbeidsutvalget vil følge med framover og påse at alle skolens elever har en trygg skolevei og
skolegård. Årets refleksaksjon er viktigere enn noensinne og det ser ut til at de fleste elevene er
flinke til å bruke reflekser hver dag.
Sak 07 - 18-19

Rådmannens forslag til økonomiplan – konsekvenser for Smeaheia skole

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022 ble offentliggjort 26. oktober.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole er positive til at rådmannen vil gjennomgå
tildelingsmodellen for skolene våren 2019. Forslaget innebærer at det blir en mer rettferdig
fordeling av ressurser mellom skolene og sikrer at normen for lærertetthet kan oppfylles. Vi
støtter også kommunens satsing på digitalisering. Fortsatt digital satsing i Sandnesskolen vil
forhåpentligvis bedre kvaliteten på tilpasset opplæring og spare oss for tid og ressurser.
Imidlertid er vi betenkt over at rådmannen foreslår fortsatt stram økonomistyring, og at
kommunen vil bruke mindre ressurser på drift av skole enn landsgjennomsnittet. Årsakene til
dette er ifølge rådmannen nedgang i skatteinngangen og at Sandnes ikke har eiendomsskatt.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole vil gjøre administrasjon og politikere oppmerksomme på
at innsparingene som er gjort over flere år medfører at mange av skolene sliter i forhold til
manglende lærerressurser og store klasser. Selv om vi ser at handlingsrommet for Sandnesskolen
har økt det siste året har verken Smeaheia SFO eller Smeaheia skole kommet over konsekvensene
av nedskjæringene de siste årene. Til tross for nedgang er sykefraværet fortsatt høyt, vi har
fortsatt slitasje i personalet og har begrenset med driftsmidler.
Smeaheia skole hadde tjent på å tilsette flere lærere og utvide den fysiske kapasiteten ved å
investere i ekstra tilbygg. Selv om det kan se ut til at elevtallsveksten er i ferd med å snu vil vi få
det trangt i mange år framover og ha lite spesialrom tilgjengelige. Store klasser og begrensede
rammer gjør det krevende å oppfylle plikter og rettigheter vi har til å tilpasse undervisningen til
alle elevene etter lover og bestemmelser i opplæringsloven. Som alltid blir de mest skadelidende
de elevene som trenger mest hjelp, bl.a. de som har krav på spesialundervisning og særskilt
norskopplæring.
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.
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