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 MØTETYPE: Møte i samarbeidsutvalget Hana-

Vatne skoler 

 

 MØTE NR.: 01  10/11 

 DATO: 14.09.10 kl. 16.00-17,30 

HANA-VATNE SKOLER STED: Møterom, Vatne skole 

 MØTELEDER: Unni Opgård Bøe 

 SAKSNR: 

ARKIVKODE: 

 

 

SUperm 

Til: Arne Helliesen, politisk repr. (AP) Hana-Vatne 

Marit Talgø, FAU Vatne  

Trygve Eftestøl, FAU Hana 

Elisabeth Vikeså - ansattrepr./ pedagogisk personal.,Hana  

Unni Opgård Bøe, ansattrepr./ andre tilsatte Vatne 

Bjørg Wilson, ansattrepr./ andre tilsatte Hana  

Pål Larsson, rektor Hana-Vatne  

Heather Jourdan, ansattrepr./pedagogisk personal, Vatne  

Elevrådsrepr. Hana  v/ Helge Gran Larsen 

Forfall: Trygve Eftestøl 

 

Godkjenning og kommentarer til forrige møtereferat. 

Referat fra forrige møte ble godkjent. 

Valg av ny leder og referent ble utsatt til neste møte. 

SANDNES KOMMUNE 

REFERAT 
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SAK  

1-2010/11 Høringsbrev-Skolebyggprogram 2011-2014 og kvalitetsplan for skolebygg. 

 

Høring ansatte på Vatne: 

Vedlegg er sendt Richard Olsen i kommunaldirektørens fagstab for oppvekst skole. 

 

Samarbeidsutvalget ved Hana og Vatne skoler mener følgende om 

skolebyggprogrammet 2011-2014: 

Samarbeidsutvalget ved Hana og Vatne skoler har valgt å konsentrere høringen rundt forslaget om 

å legge ned Vatne skole. 

SU ved Hana og Vatne vil på ingen måte støtte en nedlegging av Vatne skole.  

Hana og Vatne skoler er godt tilpasset med tanke på å ta hensyn til prinsippet om tidlig innsats i 

skolen. Forskning viser at tidlig innsats gir gode resultater. 

Elevene ved begge skolene vil ha en stor fordel av å starte på en skole med små grupper, trygge 

forhold og nærhet til skolen.  

Samarbeidsutvalget er redde for at en nedlegging av Vatne skole vil gjøre at skolenes fine utvikling 

på nasjonale kartlegginger vil bli svakere ved en sammenslåing av skolene.  

Dersom 78 unger fra Vatne skole skal flyttes til Hana skole vil det være store utfordringer knyttet 

til plass. Det vil være liten plass for unger med hensyn til baserom, garderobeplass og SFO. Skolen 

vil måtte ta bort både møterom og spesialrom fra elever for å få laget bedre garderobeplass for 

elevene og flere arbeidsplasser for nye ansatte. Skolen vil stå igjen uten møterom for lærere og 

elever. 

Dersom Vatne skole legges ned vil det bli betydelig dårligere arbeidsforhold for de ansatte ved 

skolen. Lærerne vil få det trangt, og andre tilsatte som miljøterapeuter / barne- og 

ungdomsarbeidere og lærere med reduserte stillinger vil ikke få egne arbeidsplasser. 

Hana skole vil få store utfordringer med å få plass til bortimot 150 unger på SFO. Slik skolen og 

SFO er bygget vil det virke svært utfordrende å huse så mange barn i SFO tid. 

Samarbeidsutvalget er negative til at nærskoleprinsippet fravikes. Området rundt Hana og Vatne er 

et satsingsområde for utbygging. Vi kan ikke se at det å legge ned en skole nå, som det vil være 

bruk for om noen få år er god planlegging.  

Hana og Vatne skoler har en meget høy utnyttelsesgrad (379 elever i dag og en maksimalkapasitet 

på 392 elever) og det er allerede vanlig at elever som kommer til i løpet av skoleåret får beskjed om 

at vi ikke har plass ved skolen vår. 
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Vatne er i dag det eneste samlingspunktet voksne og barn har i Vatneområdet. SU frykter hvilke 

konsekvenser dette vil få for oppvekstvilkår for barn, og tilhørighet og samhold i nærmiljøet for de 

som bor på Vatne. 

Ved Hana skole vil det være flere trinn som overstiger malen på 56 elever pr.trinn. Dette vil slik vi 

ser det gjøre det vanskelig å få til god læring for små elever med grupper med hele 30 elever i 

klassen. Skolen har ikke flere rom å ta i bruk for å kunne dele klasser. Vi har prøvd å sette 30 pulter 

inn på et klasserom og ser at dette nesten er fysisk umulig. Det blir ingen plass til å kunne ha 

samlinger, og vi må flytte ut skap og hyller for å få plass til alle pultene.  

Ved Hana og Vatne skoler er det lagt opp til stasjonsundervisning for elevene på 1. til 4. trinn. 

Dette vil være så godt som umulig å legge til rette for med 30 elever i 1 klasserom. 

Dagens organisering er meget god hvor elever fra begge skolene får en god start i trygge 

omgivelser med nærhet til skolen. 

Samarbeidsutvalget ved Hana og Vatne skoler håper at høringen vår vil bidra til at forslaget 

om å legge ned Vatne skole blir tatt ut av skolebyggprogrammet for 2011-2014. 

2-2010-11 Søknad om utleie av Hana skole fra Anne Kirsti Nygaard 

Samarbeidsutvalget ved Hana og Vatne skoler sier nei til søknad om å leie skolen en helg. 

3-2010/11 1. Skolens håndbok 

2. Rektors mål  

3. Tanker om videre profil av Hana og Vatne skoler 

4. Skolens reglement 

5. Skolens økonomi 
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