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Skolerute for Sandnesskolen 2019 – 2020.
Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole.

Kommunaldirektøren har lagt vekt på følgende i forslaget til skolerute for 2019-2020:
● Skoleåret for elevene skal være 190 dager på alle skolene.
● 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.
● Torsdag 15 august, fredag 16. august, fredag 15. november og tirsdag 14. april skal alle skolene og
de kommunale barnehagene ha planleggingsdager.
● Fredag 16. august, fredag 15. november og tirsdag 14. april skal alle skolefritidsordningene (SFO)
ha planleggingsdager.
● Resterende planleggingsdager plasseres på elevfrie dager. Merk at lærerne skal ha 6
planleggingsdager og SFO skal ha 3 planleggingsdager.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole forstår behovet for å samordne planleggingsdager med SFO og
barnehager. Samtidig ser vi at konsekvensene av kommunal styring gir skolene mindre handlingsrom for
å finne fleksible og gode lokale løsninger. SU ved Smeaheia skole fikk forrige skoleår avslag fra
kommunaldirektøren på å avvike fra skoleruta ut fra argument om at skoleruta skal være mest mulig lik
for Sandnesskolen.
SU ved Smeaheia ønsker sterkt at alle SFO-ordninger får muligheter, tilsvarende skole, til å bruke flere
enn en planleggingsdag før skolestart. Vi ønsker å avvike fra forslaget til skolerute for Sandnesskolen
2019-2020 ved å ha en andre planleggingsdag for Smeaheia SFO den 15. august, for at våre
barneveiledere også skal ha mulighet til å forberede seg godt til oppstart av nytt skoleår. SFO vil da ha
vanlig drift tirsdag den 14. april.
Siden de kommunale barnehagene har planlegging 15. august, vil en del foresatte allerede måtte ha fri
fra jobb for å være hjemme med yngre barn denne dagen (det gjelder også for den 14. april, men når en
skal velge mellom disse dagene ift stengt SFO, så er driften i SFO mest tjent med å ha planlegging den 15.
august). God planlegging gir god kvalitet på fritidstilbudet for barn og foresatte!
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Videre ønsker vi at lærerne har planleggingsdag 2. januar og har vanlig skoledag den oppsatte
planleggingsdagen 14. april. Torsdag 2. januar er vi halvveis i skoleåret, og da kan en planleggingsdag
med relevant kompetanseheving være nyttig for å være godt forberedt til vårhalvåret.
SU ved Smeaheia støtter flertallets ønske om at SFO er stengt og har ferie i ukene 27 t.o.m. 30.
Samarbeidsutvalget ved Smeaheia er kritisk til kort høringsfrist og utsendelse av forslag rett før jul. Det
kan resultere i at høringsinstanser velger å ikke engasjere seg.
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