
Innspill til Sandnes kommunes Økonomiplan 2018-2021. 
 
 
Bakgrunn 
I Rådmannens forslag til Økonomiplan 2018 – 2021 fremgår det at utbygging/utvidelse av Malmheim 
skole utsettes. Skolebehovsplanen 2018-2021 (bsak 130/17) har vedtatt modernisering og utviding av 
Malmheim skole. I vedtaket heter det at skolen må ha klasserom med plass til 28 elever. Ny skole bør 
stå ferdig i 2019.  
 
Skolebehovsplanen for 2017-2020 fattet tilsvarende vedtak og arbeidet med prosjektering har etter 
det SU kjenner til startet. I rådmannens forslag til Økonomiplan 2018-2021 er utbygging av Malmheim 
foreslått utsatt ett år grunnet økte kostnader, fra 61,8 mill til 123,0 mill (ref. henholdsvis 
Skolebehovsplan 2017-2020 og Stavanger Aftenblad 25.10.17). I Skolebehovsplan 2018-2021 er 
Malmheim kun satt opp med 2.0 mill til prosjektering i 2018. Rådmannens reaksjon på økning i 
kalkylen blir da å ta hele prosjektet ut av økonomiplanen. I mellomtiden går dette ut over elever og 
ansatte ved skolen.  
 
Malmheim skole har en sentral plass i Julebygda og her er det ønskelig å lære kommende 
generasjoner Julebygdinger grunnleggende verdier for å drive bygda vår videre. Samhold, dugnadsånd 
og hvilket ansvar det er å videreføre vekst i primærnæringen på randsonen av Sandnes by.  Skolen er 
per i dag godkjent for 130 elever. Elevtallet er rett over hundre elever, og til neste skoleår blir det 
nesten 110 elever, hvorav tre klassetrinn anslås å få 19-20 elever.  
 
Konsekvens av utsettelse 
Samarbeidsutvalget (SU) ved Malmheim skole er kritiske til rådmannens innstilling og er sterkt 
bekymret for hva en utsettelse av utbyggingen vil ha å si for kvaliteten ved skolen og utvikling av 
Julebygda. Mangel på fasiliteter og lav standard på lokalene gjør at skolen blir lite attraktiv som 
arbeidsplass, noe som kan medføre større utskifting i personalet, svekket faglig kvalitet og gi en 
uforutsigbar skolehverdag for elevene.   
Skolen har utvilsomt et behov for utbygging og modernisering og behovet blir ikke mindre av å utsette 
arbeidet ytterligere.  
 
Psykososiale forhold 
Skolen er ikke tilpasset utfordringene ved dagens skoledrift når det kommer til å ivareta elever med 
behov for skjerming. Skolen har ingen grupperom hvor det kan gis spesialundervisning eller hvor 
elever kan trekke seg tilbake. Fortvilelse eller utagering må håndteres i korridorer, garderober eller i 
trappegang, i påsyn av andre elever, ansatte eller besøkende.  Å føre en fortrolig samtale er svært 
utfordrende. Det finnes ikke ett møterom eller kontor som er lagt tilrette for å gjennomføre fortrolige 
samtaler eller utveksling av taushetsbelagt informasjon. For å kunne utføre sine daglige plikter 
risikerer de ansatte å ufrivillig bryte taushetsplikten. Det er alvorlig. Det er graverende.  
 
Standard på skolebygning 
Skolen tilfredsstiller ikke dagens krav til skoledrift. Standarden på hovedbygningen er kritikkverdig.  
Dette er bekreftet av yrkeshygieniker i Bedriftshelsetjeneste, ved inneklimamåling i 2015 og befaring 
av fukt- og muggproblematikk i 20171. Kommuneoverlegen var på tilsyn i 2016 og gav fem avvik2 (ref 
Vedlegg 1). De tekniske og fysiske forholdene ved skolen oppfyller ikke krav i henhold til norske lover 
og forskrifter3.  
 

                                                             
1
 Vedlegg 2 i Utdanningsforbundet sitt innspill til Økonomiplan  

2
 Vedlegg 1 i Utdanningsforbundet sitt innspill til Økonomiplan 

3
 Plan- og bygningsloven, Folkehelseloven, Arbeidsmiljøloven, Diskrimineringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler.  



Forutsigbarhet 
SU forventer at Sandnes kommune skal være en forutsigbar kommune. Forutsigbar i sine prosesser, 
for sine ansatte og for sine elever. I Skolebehovsplan 2017 – 2020 er det vedtatt at Malmheim 
skole skal moderniseres og utvides. SU stiller spørsmål ved kommunenes forvaltning når Malmheim 
skole nå nedprioriteres og tas ut av Økonomiplanen.  
  
Konklusjon 

 Utbygging og modernisering av Malmheim skole kan ikke utsettes 

  Lokalene er ikke egnet for skoledrift 

 Elever og lærere kan ikke lengre tilbys utdaterte lokaler hvor muggsopp har fått etablere seg 

 Behovet for grupperom og rom for tilrettelagt undervisning er prekær 

  Det finnes ikke ett møterom eller kontor som er lagt tilrette for å gjennomføre 
taushetsbelagte samtaler  

 Uforutsigbarhet i den offentlige forvaltningen når vedtatt Skolebehovsplan 2018 – 2021 ikke 
videreføres i Økonomiplan 2018-2021  

 
Sandnesskolen har visjonen; "Alle elever er våre". Er de virkelig det? 
 
SU ber om at innspillet blir vektlagt ved videre behandling av kommunens økonomiplan.  
Gruppeledere, utvalgsmedlemmer og Bystyret ønskes velkommen til Malmheim skole til en 
omvisning.  
 
 
 
På vegne av Samarbeidsutvalget ved Malmheim skole, 
leder Margrethe Harneshaug Nese 
  
  
  
 
 
 
 

 

 


