
Sandnes 27.10.2022
Vår ref: TI
Saksbehandler: Tor A. Isene Arkivkode: SU-perm

SU- og SMU-medlemmer Smeaheia skole: 
Kelly Le, FAU 
Per Jan Ersland, FAU 
Inger Helen Aanestad, politisk representant Forfall
Solveig Helen Gilje, andre ansatte 
Øystein Lid, ansattes representant 
Geir Erik Øvrebø, ansattes representant 
Elevråd v. leder Tilla, 6A og nestleder Noa, 6B 
Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Karoline i 7A
Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Ingunn Reed Anda

REFERAT SAMARBEIDSUTVALG (SU) , SMEAHEIA SKOLE
Onsdag 19. oktober 2022 kl 15.15 på møterom 206 ved administrasjonen

Godkjenning av referat 
Godkjenning av innkalling OK
Saker til eventuelt

Informasjon
● Presentasjon av medlemmene 
● Kapittel 9A. Rektor orienterte om skolens arbeid med kapittel 9A fra skolestart. «Plan for et

trygt og godt skolemiljø  på Smeaheia skole» følges opp.
● Møtedatoer 2022-2023.

Vedtak 8. juni : SU på Smeaheia skole har følgende møtedatoer skoleåret 2022-2023

Møtene starter 15.15 og veksler mellom tirsdager og onsdager.

07.09.22 (m. bl.a. konstituering SU) Utsatt til 19.10 pga streik

15.11.22 (m. bl.a. rådmannens forslag til økonomiplan) Dato forskyves, fordi økonomiplanen

offentliggjøres 28.10.22.

07.12.22 (m. bl.a. skolerute)

08.03.23 (m. bl.a. rektors forslag til budsjett og resultatvurdering)

06.06.23 SMU (m. bl.a. Plan for et trygt og godt skolemiljø og Ordensregler)

-

Saksnr.: Vedlegg:
Sak 01-
22-23

Konstituering av Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget er også skolemiljøutvalg i samsvar med Opplæringsloven § 11-1a. 

Følgende ble valgt til leder, nestleder og sekretær:

Leder: Per Jan Ersland, FAU 
Nestleder: Kelly Le, FAU 
Sekretær: Rektor

Sak 02-
22-23

§ 11-1a Skolemiljøutvalg



Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen får et godt skolemiljø. 
I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldre, tilsatte, skoleledelsen og kommunen være
med. Skolemiljøutvalget skal etter § 11-1a være ”sett saman slik at representantene for
elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere
skolemiljøutval.”

SU/SMU på Smeaheia tar dette til etterretning og oppnevner derfor
tilleggsrepresentanter for foreldrene og elevene, så de samlet får flertall hver gang vi
har SMU-møte. 

Ekstra elevrepresentant til SMU fra elevrådet er Karoline i 7A

Ekstra foreldrerepresentant til SMU fra FAU er Ingunn Reed Anda

Sak 03-
22-23

Smeaheia skoles utviklingsplan

Utviklingsplanen skal være skolens pedagogiske plattform. Innhold er bl.a.
fagfornyelsen, organisering av utviklingsarbeid, langsiktige mål, utviklingsmål,
medskaping og digital kompetanse. Planen er godkjent på medbestemmelse og i FAU.

Vedtak: Smeaheia SU godkjenner utviklingsplanen for Smeaheia skole skoleåret
2022-2023.

Sak 04-
22-23

Smeaheia skoles trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen gjennomgås ved oppstart av hvert skoleår i Smeaheia skoles
samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg for godkjenning.

Vedtak: Smeaheia SU godkjenner trafikksikkerhetsplanen for Smeaheia skole skoleåret
2022-2023.

FAU vil jevnlig ta opp utfordringer med trafikk i nærområdet. De vil bl.a se på regulering
av trafikken ved gangfeltet øverst i Aksel Eggebøsvei/Solaveien hvor personer med
sparkesykler og sykler kommer i stor fart.

Sak 05-
22-23

Skolestruktur i Sandnes sentrum

En arbeidsgruppe har vurdert nye alternativer for skolestrukturen nær Sandnes
sentrum. Rapporten finner du her. Rapporten ble presentert i utvalg for oppvekst 4.
oktober.  Det ble arrangert folkemøte 6. oktober. Kort fortalt foreslås Smeaheia
utbygget til 3 paralleller og Stangeland foreslås avviklet. Forslaget innebærer også  at
Sandved og Trones skoler utvides til 5 paralleller

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Smeaheia:

Samarbeidsutvalget ved Smeaheia skole er positive til planer om framtidig skolestruktur
for skolene nært sentrum. Vi støtter en løsning som gir et trygt og godt skoletilbud til
alle barna i bydelen.

https://opengov.360online.com/Meetings/sandnes/Meetings/Details/17659947?agendaItemId=15037325


Elevrådet ved Smeaheia skole synes det er greit om det blir 3 paralleller, men synes det
er dumt for elevene som går på Stangeland hvis skolen blir lagt ned. Elevene vil få
lengre skolevei, og det blir uvant å begynne på ny skole.

De ansatte ved Smeaheia skole har empati med de ansatte ved Stangeland skole

dersom skolen blir lagt ned. Flertallet støtter likevel alternativ 3 med tre paralleller på

Smeaheia skole, fordi forslaget innebærer en oppgradering av skolen og vil gi oss et

større kompetansemiljø. Alternativet vil gi skolen bedre muligheter for pedagogisk

utviklingsarbeid og effektiv drift og vil være positivt for arbeidsmiljøet til de ansatte.

Dersom alternativ 3 blir vedtatt vil kvaliteten på nybygget ble bedre. I dag har ikke

modulbygget tilfredsstillende ventilasjon og må ha stadige reparasjoner. De ansatte

ønsker i tilfelle utbygging å sikre gode arbeidsrom/kontor for alle ansatte, egne

SFO-baserom, spesialrom til f.eks. musikk, større gymsal og oppgradering av utearealet

med tilstrekkelig plass. Et mindretall går inn for alternativ 2 som innebærer at

Stangeland skole renoveres og en oppgradering av modulbygget på Smeaheia.

Mindretallet uttrykker skepsis til store skoler med fem paralleller.

FAU Smeaheia anerkjenner arbeidet bak og konklusjonen i rapporten "Skolestruktur i
sentrum".  Vi ser positivt på en oppgradering av skolebygget og skolemiljøet til elever
og ansatte. Men vi håper samtidig at konklusjoner ikke blir tatt før bekymringer og
mangler i rapporten blir tilstrekkelig svart ut, spesielt med tanke på skolevei,
fritidstilbud og psykososialt miljø. (ref. folkemøtet  06.10.22).
- Hvordan vil økt trafikk til/fra Smeaheia skole bli håndtert?
- Hvordan vil fritidstilbud ved Stangeland skole bli håndtert? Og hvordan vil dette
påvirke Smeaheia skole og trafikken her?
- Hva skal Stangeland skole brukes til videre?
- Hvordan vil alternativ 3 bli håndtert, mtp det psykososiale miljøet ved skolen og i
nærmiljøet?

Uavhengig av endelig konklusjon forventer FAU Smeaheia at det blir holdt fokus på
nødvendige tiltak ved Smeaheia skole som:
- Oppgradering av byggetrinn 2 innen rimelig tid
- Trafikksikkerhetstiltak som nevnt i rapporten - "Oppmerking av gangfelt ved
Skjeneholen, i overgangen mellom tosidig og ensidig gs-vei"
- Oppgradering av utemiljø, inkludert slitt og hyppig brukt ballbinge på kommunalt
område.
- HMS ved oppgradering/bygging.
- Tilstrekkelig tiltak for gymsal/anlegg for fritidstilbud/bydelshus Smeaheia


