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SAK
21/15-16 Godkjenning av referat fra forrige møte
Gjennomgått og godkjent

22/15-16 Nytt fra FAU
Evaluering av stormøte. Her var det et godt frammøte, FAU tenker at
dette skyldes god markedsføring i ulike media.
Skilting i skolegård. Det er et stort problem at biler stanser i innkjørselen
til skolegården.
FAU ønsker skilt med «all stans forbudt» satt opp i nedkjørsel til
Stangeland skole. FAU har fått avslag fra skiltforum etter 3. runde. FAU
etterlyser begrunnelse for avslaget og vurdere å gå til innkjøp av et slikt
skilt og få satt opp for egen regning.
23/15-16 Nytt fra SMU
SMU informerte rektor hva midlene fra BUBS var brukt til.
Hva som bør fikses på skolen: Rundturen ble utsatt til Geir er tilbake.
SMU hadde forslag til utbedringer:
 Skribling og tegninger på toalett bør fjernes
 Vegg ned til «gammel sløydsal» bør ordnes. Her drysser det mur
ned på gulvet.
 Det bør tas hensyn til elevene sine gangstier når det anlegges nye
bed på skolen slik at ikke nye busker blir trampet ned.
24/15-16 Innsparingstiltak
Soma-Stangeland skole må foreta innsparinger tilsvarende 3 millioner
kroner budsjettåret 2016. Fra høsten 2016 vil skolen sannsynligvis også
måtte foreta en ekstra innsparing tilsvarende ca 1000 kroner pr. elev.
Totalt ca 600 000 kroner.
Tiltak:
Ikke svømming på 5.trinn, Stangeland og 2.+3. trinn på Soma (4

MRK.

lærertimer)
Ikke TeknoLab (4 lærertimer)
Redusere delingstimer i kunst og håndverk på 2., 3. og 4. trinn. (5
lærertimer)
Redusere IKT-ressurs på skolen (2 lærertimer). Total ressurs som brukes
til å opprettholde datamaskiner til skolen vil da være 3,5 timer pr. uke.
Ikke prioritere styrkning med assistent for å kunne gjennomføre
stasjonsundervisning. (14 klasser * 6 assistenttimer = 84 assistenttimer)
Dette tilsvarer ca 2,2 stillinger
Det blir ikke slått sammen klasser. Leirskolen vil bestå inntil bystyret gir
klarsignal til at vi kan kutte ut denne.
Innsparingene vil bli foretatt ved at pensjonert lærer og to assistenter i
svangerskapspermisjon ikke erstattes.
Skolen vil redusere det meste av vikarbudsjettet (ekstern innleie). Fra
høsten av vil primært skolens vikarbehov bli dekket opp av skolens
assistenter som har blitt fritatt fra oppgaver i klassene.
Utover høsten/vinteren når svangerskapspermisjoner går mot slutten vil
skolen sannsynligvis komme i en overtallighetssituasjon og må gå til
oppsigelser av assistent(er)
SU vil påpeke at innsparingstiltakene vil føre til en lavere kvalitet på
tilbudet skolen gir elevene. Innsparingene vil og gi lærerne et høyere
arbeidspress som igjen kan føre til flere sykemeldinger. Dette vil i siste
omgang ramme elevene. FAU er svært bekymret for situasjonen og SU
deler FAU sin bekymring
SU anbefaler at skolen sender ut informasjon til foresatte med
informasjon om innsparingstiltak.
25/15-16 Budsjettet ble gjennomgått og tatt til etterretning.
SU sin innvending er at totalsummen er for liten.

Aud-Toril Gilje Hetland, sekretær SU

