SU-medlemmer Smeaheia skole:
Til:
Trine Ragde, FAU
Jorunn Skjøld, FAU
Ragnhild Torkelsen, politisk representant
Solveig Helen Gilje, andre ansatte
Bodil Valheim Malmin, ansattes representant. Forfall
Lene Sele, ansattes representant
Elevråd v. leder Sergei Mimic og nestleder Jenny Møller-Nilsen Forfall
Representant fra elevrådet, Oliver Dahle Vamraak og representant fra FAU, Tove Vold var med på SMU
Sandnes, 20.03.2019
Vår ref :
Saksbehandler:

TI
Tor A. Isene

Arkivkode :

SU-perm

REFERAT SAMARBEIDSUTVALG, SMEAHEIA SKOLE
Tirsdag 19. mars 2018 kl 15.15 på møterommet
Godkjenning av referat. OK
Godkjenning av innkalling. OK
Saker til eventuelt
Informasjon:
Ledelsen tillitsvalgte, ledergruppe og ressurspersoner var på arbeidsseminar på Byrkjedal 7. og 8. mars
Utviklingssamtale med fagstab mandag 8. april. Elevråd, tillitsvalgt og SU-leder innkalles i tillegg til ledelsen.
Saksnr.
Vedlegg:
:
Sak 09 Skolerute for Smeaheia skole 2019 – 2020.
18-19
Skolerute for Sandnesskolen skoleåret 2019-2020 er tidligere gjennomgått i SU. Vårt høringssvar etterlyste
mer fleksibilitet fremfor at fire av seks planleggingsdager er styrte. Vi ba om at SFO kunne ha
planleggingsdag torsdag 15. august framfor 14. april, for at våre barneveiledere også skal ha mulighet til å
forberede seg godt til oppstart av nytt skoleår. Våre innsigelser ble avvist. SU støtter også SFOs ønske om
å ha 5 i steden for 3 planleggingsdager tilsvarende flere nabokommuner.
På møtet ble forslag til skolerute for Smeaheia skole gjennomgått etter behandling i medbestemmelse 6.
mars. Forslaget innebærer at skole foruten de styrte dagene 15. august, 16. august, 15. november 2019 og
14. april 2020 velger onsdag 14. august 2019 og to kvelder (i bytte mot en planleggingsdag). SFO vil også
jobbe inn en planleggingsdag (14. april 2020) ved å bytte mot to kvelder. SU ved Smeaheia støtter tidligere
praksis at SFO har fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Fredag 22. mai 2019 er fridag.
Sak 10
18-19

Budsjett 2019
Rektor og SFO-leder gikk gjennom forslag til budsjett for 2019 på møtet.
SFO vil bruke ca. 4,7 millioner kroner til å dekke lønn (inkludert vikarer) og drift (200.000 kroner).
Foreldrebetaling er er beregnet til 3,8 millioner kroner. SFO har fått tildelt 1,2 million kroner utover
egenbetaling.
Skole har fått tildelt ca. 29 millioner kroner som vi kan disponere inkludert videreutdanningsmidler, midler
til tidlig innsats og refusjoner for svangerskap og sykelønn. Forsvarlig pedagogisk drift med en
grunnbemanning som dekker skolens behov er fortsatt vår prioritet. Derfor kutter vi i driftsbudsjett og
vikarbudsjett.

Adresse: Smeaheia, Sandnes. Telefon 51 33 83 00
Postadresse: Kjærholen 5, 4316 SANDNES
E-post: smeaheia.skole@sandnes.kommune.no

For 2018 endte vi opp med et merforbruk på 288 000 kr. for skole og 116 000 kr. for SFO. Rektor har styrt
mot merforbruk, fordi vi har fått tillatelse til å bruke av skolens oppsparte fondsmidler til bl.a.
lysavskjerming og “nytt” personalrom.
Den nye lærernormen krever 15 elever pr. lærer i småskolen og 20 elever pr. lærer på mellomtrinnet til
ordinær opplæring fra skolestart høsten 2019. Vi oppfyller lærernormen og har de lærerne vi trenger.
SFO-leder og rektor og er enige om at det er viktig med et godt samarbeid og sambruk mellom skole og
SFO for å få mest mulig ut av budsjettet.
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.
Sak 11
18-19

Resultatvurdering Smeaheia skole 2018
SU ved Smeaheia skole godkjenner resultatvurdering for Smeaheia skole for 2018. Smeaheia skole kan
vise til gode resultater på de fleste områder.

Sak 13
18-19

Høring felles ordensreglement for Sandnesskolen
SU ved Smeaheia skole ønsker et felles ordensreglement for Sandnesskolen velkommen. Reglementet
oppleves ryddig og gjenkjennbart. Vi synes det er klokt at hver skole kan ha lokale regler, men
skolereglene kan ikke være i konflikt med felles reglement. Vi har en kommentar på § 7.1 “Tiltak ved
brudd på ordensreglementet”. Skolebytte bør være ytterste konsekvens ved brudd og bør derfor være
nederst på tiltakslista.
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