
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var 19. gang BUBS ble arrangert i Sandnes 

 

Møtet ble ledet av Ordfører Stanley Wirak.  

Ung ordfører Milan Aran representerte Sandnes unge 

og var varaordfører for dagen.  Milan hadde blant 

annet ansvaret for at alle deltakerne skulle bli hørt, og 

at det blir brukt ord som alle skal kunne forstå. 

 

 

 
 

 

 

 

Nina Osland, rådgiver i Kultur, gikk gjennom praktisk 

informasjon. 

Kunstnerisk innslag: Ian Moodley danset freestyle 

Gruppearbeidene ble holdt i møterom og kantine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnas Humanitære fond 

Kyrre Lind, feltarbeider i Leger uten grenser, 

orienterte BUBS om arbeidet Leger uten grenser gjør 

med vaksinering. Prosjektet mottok Barnas 

humanitære fond i 2014. 

 

Fra administrasjonen deltok: 

Bodil Sivertsen, rådmann 

Nina Osland, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 

Liv M.R. Pedersen, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 

Roald Brekke, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 

Hege E. Røen, fagstab skole (arrangør BUBS) 

Kari Bente Daae, kommunaldirektør, oppvekst skole 

Per Hanasand, kommunaldirektør teknisk 

Kristin Barvik, kommunaldirektør, kultur og 

byutvikling 

Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

Therese Hauger, kultursjef 

Håkon Auglend, fagleder transport 

Eiendom 

oppvekst barn og unge 

 

 

Politikere: 

Arne B Espedal (Ap) 

Tor Magne Seland (H) 

Heidi Bjerga (SV) 

Erlend Kristensen (MDG) 

Kjell Haavard Thrane Høie (V) 

Oddny Helen Turøy (KRF) 

Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) 

 

Fra Sandnes unge bystyre møtte: 

Anette Molvik Nilsen 

Elin Tangen Eide 

Orga Vanessa Nsenga 

Lene Thorvaldsen 

Agnes Drangeid 

Tonje Tjetland 

 

Plenum i bystyresalen startet kl 12.00.  

 

 

 

 

 

 

  

Protokoll fra Barn og unges 

bystyre 2015 

19.november 2015 i bystyresalen, 

Sandnes Rådhus 

 

 

 



  

 

Deltakerliste 
 

 

 

 

 

Nr Gr. Skole Navn 

1 1 Bogafjell skole Andrine Emely Giske 

2 1 Bogafjell skole Johannes Knutsen Vik 

3 1 Buggeland skole Jonas Lind 

4 1 Buggeland skole Maria Stavne 

5 1 Smeaheia skole Mathilde Aas Aareskjold 

6 1 Smeaheia skole Christopher Espeland 

7 1 Trones skole Thomas Kaalstad 

8 1 Trones skole Lucas Nilsen 

9 2 Ganddal skole Brita Høyland Ollestad 

10 2 Ganddal skole Ole Drangsund 

11 2 Hana skole Vegard Jacobsen 

12 2 Hana skole Hege Wik Birch 

13 2 Høle skule - barnetrinn Johannes Horve Hetland 

14 2 Høle skule - barnetrinn Sanne Hareland Lunde 

15 2 Malmheim skule Arne Hamre 

16 2 Malmheim skule Rikke Øverland 

17 2 Sørbø skole Sanne Grimsrud Boga 

18 2 Sørbø skole Sandnes Andre Veggeberg 

19 3 Hommersåk skole Niklas Wiik Gilje 

20 3 Hommersåk skole Rakel Nilsen 

21 3 Kyrkjevollen skole Andrea Kristoffersen 

22 3 Kyrkjevollen skole Ine Moi 

23 3 Maudland skole Daniel Arnøy 

24 3 Maudland skole Marius Trepekunias 

25 3 Sviland skule Viktoria Vatne 

26 3 Sviland skule Anette Nordland Skjervik 

27 4 Austrått skole Guro Melver Wiik 

28 4 Austrått skole Steffen Løland 

29 4 Figgjo skole Anna Byberg Håland 

30 4 Figgjo skole Karsten Lybekk 

31 4 Iglemyr skole Julie Torheim Larsen 

32 4 Iglemyr skole Guro Salvesen 

33 4 Lura skole Adrian Dretvik 

34 4 Lura skole Astrid Marie Lindeland 

35 5 Aspervika skole Vetle Sand 

36 5 Aspervika skole Mali Drangsund 

37 5 Porsholen skole Therese Tollefsen Høslom 

38 5 Porsholen skole Ole Martin Espedal Nermoen 

39 5 Sandved skole Hanne Folvik 

40 5 Sandved skole Rebekka Hagen 

41 5 Soma skole Emma Dahle 

42 5 Soma skole Mathias Osaland 



 

43 5 Stangeland skole Brage Kristoffersen 

44 5 Stangeland skole Caroline Hallberg 

45 6 Høle skule - ungdomstrinn Evelin Tengesdal Trondheim 

46 6 Høle skule - ungdomstrinn Daniel Osaland Frøland 

47 6 Høyland ungdomsskole Snorre Flesjå 

48 6 Høyland ungdomsskole Mikal Hove Salte 

49 6 Riska ungdomsskole Tiril Maudal 

50 6 Riska ungdomsskole Daniel Furre 

51 6 Sandnes Friskole Lene Thorvaldsen 

52 6 Sandnes Friskole Henning Myklebust 

53 6 Øygard Ungdomsskole Dina Wiik Opheim 

54 6 Øygard Ungdomsskole Tina Raugstad 

55 7 Giske ungdomsskole Maria Reppen Karlsen 

56 7 Giske ungdomsskole Haakon Eikeskog 

57 7 Lundehaugen ungdomsskole Terje Eltervåg 

58 7 Lundehaugen ungdomsskole Ida Pollestad Brunes 

59 7 Lurahammaren ungdomsskole Joakim Neresen 

60 7 Lurahammaren ungdomsskole Ine Røvik 

61 7 Skeiene ungdomsskole Thea Willoch Rettedal 

62 7 Skeiene ungdomsskole Julie Markhus 

63 7 Tryggheim Forus Håvard Frafjord 

64 7 Tryggheim Forus Karl Martin 

 

 

 



 

 

Sak 1: Barnas humanitære fond 

 

BUBS gir tilsvarende kommunens innbyggertall til ett humanitært formål, og det prosjektet som har fått flest stemmer 

på skolene, vil bli tildelt «Barnas humanitære fond».  

I år skulle BUBS gi kr 74.449,- til et humanitært prosjekt. Elever fra Høle skole og Maudland skole hadde valgt ut 3 

aktuelle organisasjoner som kunne søke om penger fra BUBS; Atlas, Unicef og Plan. Unicef og Plan leverte søknad. 

Det prosjektet som fikk flest stemmer fra skolene i år var Unicef. De skal bruke pengene til å gi flere barn og unge 

mulighet til å begynne på og fullføre grunnskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDLIGERE PROSJEKT SOM HAR FÅTT STØTTE:  

2006 - kr 60.000 Malariaprosjekt i Uganda - Plan-Norge  

2007 - kr 61.322 SOS-barneby i Livingstone i Zambia – SOS-barnebyer 

2008 - kr 62.832 Barn på flukt i eget land - Norges Røde Kors  

2009 - kr 64.032 Prosjekt for å hjelpe hiv-smittede barn og deres familier i India – Fadderbarnas framtid 

2010 - kr 65.510 Vann- og hygieneprosjekt i Sierra Leone – Plan-Norge  

2011 - kr 66.245 Prosjekt for å redde underernærte barn - Leger uten grenser  

2012 - kr 67.814 Prosjektet ”Frihet til å velge et liv uten vold” – Caritas 

2013 – kr 70.046 til prosjektet ”Sjef i eget liv” – Shonglaps -undervisningsopplegg i Bangladesh – 

Strømmestiftelsen 

2014 – kr 72.410,- til livreddende vaksiner til barn som lever i kriser og katatrofer – Leger uten grenser.

 

Alle barn har rett til å gå på skole, sier 

barnekonvensjonens artikkel 28 



Sak 2: Orientering om store tiltak som fikk 25 000 kr i 2014 

 Trimpark Stokkelandsvannet 

I 2014 foreslo elever fra Sandnes friskole å lage en trimpark ved Stokkelandsparken. Dette tiltaket ble 

vedtatt som årets store tiltak for barneskolen og ble tildelt 25 000 kr.  

Hans Børge Ånestad fra Bymiljø i Sandnes kommune fortalte hvordan de har arbeidet med prosjektet. 

Han viste bilder av apparater de har montert ved Stokkelandsvannet. 

 

 Utbedring av garderobene i Austråtthallen. 

Iglemyr skole fremmet i 2014 forslag om å utbedre garderobene i Austråtthallen. BUBS vedtok å tildele 

25 000 kr. til dette tiltaket. Eiendom har arbeidet med saken. Pål Mathiesen – bygningsansvarlig i 

Eiendomsselskapet fortalte om mange tiltak de har gjort for at hallen skal bli bedre. 

 

 

 

Trimparken som Barn og unges bystyre tildelte kr 25 000 til i 2014 blir montert. 

 

 

 

 

 



 

Sak 3: Fordeling av mindre strakstiltak 

 

Ordfører presenterte gruppenes forsalg til fordeling av mindre strakstiltak: 

 

Skole Tiltak Beløp 

Aspervika skole Lekeplassutstyr 4000 

Austrått skole gymutstyr 3000 

Bogafjell skole  Nye tegneserier 2066 

Buggeland skole Torgsjakk/utesjakk 4600 

Figgjo skole Rebounder (ballvegg) 4000 

Ganddal skole Trivselsleker 2000 

Giske ungd. skole Utstyr utlånsbu 2000 

Hana skole Bøker, popcorngryte, vaffeljern 3400 

Hommersåk skole Baller erterposer, hoppetau 2000 

Høle skole - barnetrinn Basketballkurver 2700 

Høle skole - ungdomstrinn Opprusting av skolegård 2500 

Høyland ungd. skole Utstyr til uteaktiviteter 3600 

Iglemyr skole Ingen tiltak 0 

Kyrkjevollen skole Utstyr til bruk i friminuttet 2000 

Lundehaugen ungd. skole Benk 2933 

Lura skole Trivselsleker 3800 

Lurahammaren ungd. skole Vannautomat 2934 

Malmheim skole Trivselsleker 2700 

Maudland skole Kostymer, mikrofon m.m. til revy 4000 

Porsholen skole Lesekrok på skolebiblioteket 1900 

Riska ungd. skole Klassefotball 1500 

Sandved skole Bøker til skolebiblioteket 2500 

Skeiene ungd. skole Grus til langløype 2933 

Smeaheia skole Utstyr til kroppsøving 2067 

Soma skole Aktivitetstilbud i skolefriminuttet 3200 

Stangeland skole Spikkekniver til sløyd og aktivitetsleker 1900 

Sviland skole Nett til fotballmål og brettspill 2800 

Sørbø skole Baller 2700 

Trones skole Trivselsleker 2067 

Øygard ungd. skole Dør i garderobe 3200 

 

 

  

Vedtak: 

Forslag om fordeling av mindre strakstiltak  

enstemmig vedtatt 

 

F 



Sak 4 og 5: Fordeling av midler til to større tiltak 
 

Forslag fra gruppene om fordeling av midler til barnetrinnet 

Gruppe 1 Utstyrsvogner (balltraller) i Bogafjellhallen (Bogafjell skole) 25.000 

Gruppe 2 Utbedring av Ballbinge (Ganddal skole) 25.000 

Gruppe 3 Taubane i skolegården (Kyrkjevollen skole) 25.000 

Gruppe 4 Tarzanløype i skolegården (Austrått skole) 25.000 

Gruppe 5 Tarzanløype i Ormaskogen (Stangeland skole) 25.000 

 

Forslag fra gruppen om fordeling av større strakstiltak ungdomstrinnet 

Gruppe 6 Rullestolsti til skolens uteområde (Høle skole) 25.000 

Gruppe 7 Gjøre jordhaugen i skolegården på Tryggheim skole om til en 

aktivitetsplass (Tryggheim skole)  

25.000 

 

 

 

 
 

Innlegg og kommentarer fra 

BUBS: 
 

 

Fordeling av midler til et stort tiltak – 

BARNETRINN 

 

Brage Kristoffersen og Caroline Hallberg – 

Stangeland skole 

Vi støtter forslaget om Tarzanløype i Ormaskogen 

fordi mange vil få glede av dette, ikke minst for 

familier og barn og unge. Ei slik løype vil nok koste 

rundt 200.000 kroner, men 25.000 vil være en god 

start på noe som kan bli «verdens tøffeste 

Tarzanløype» 

 

Niclas Wiig Gilje - Hommersåk skole 

Vi har bestemt oss for å støtte Taubane på 

Kyrkjevollen, det vil bli bra for mange skoler. 

 

 

 



 

Guro Melvær Wiik – Austrått skole 

Skolegården på Austrått skole er kjedelig og trist. 

Vi har organisert vaskeklutsalg for å få penger til 

klatrestativ, men det er ikke nok. Det føles 

urettferdig når vi ser hvor mange som har fine 

skolegårder med mye utstyr. Dersom elevene har 

mye som er med å aktivisere en i friminuttene, vil 

det bli mindre krangling og alle vil ha det kjekt. 

 

Julie Markhus - Skeiene ungdomsskole 

Jeg støtter Stangeland sitt forslag. De har jobbet i 

mange år og det er et realistisk prosjekt som jeg tror 

vil bli veldig bra for veldig mange, både store og 

små. 

 

Brita Høiland Ollestad – Ganddal skole 

Ballbingen på Ganddal er slitt, det er hull i bakken 

og treverket råtner. Det er mange fra andre skoler 

som også bruker denne, og den brukes i 

friminuttene. 

 

Hanne Folvik og Rebekka Hagen - Sandved 

skole 

Vi ønsker oss nye sykkelstativer på skolen. Dette 

har vi prøvd på i 3 år. Sykler stjeles og ødelegges, 

og det er veldig negativt for trivsel og miljø på 

skolen. Folk ønsker seg ting, men dette er noe vi 

trenger. Sykkelstativene er alt for små i forhold til 

sånne sykler som vi bruker i dag, og det er alt for få 

stativer. De er dessuten gamle og utslitt. Ingen skal 

behøve å være redde for syklene sine når de er på 

skolen. 

 

Johannes Knutsen Vik – Bogafjell skole 

Vi mangler balltraller i Bogafjellhallen. Lærerne må 

bære utstyr hver gang vi har gym. Det samme må 

alle de som bruker hallen på fritiden. Det går mye 

tid til dette. 

 

Maria Reppen Karlsen - Giske ungdomsskole 

Jeg støtter også Stangeland sitt forslag for det vil 

være til nytte for veldig mange. De trenger noe å 

holde på med i det området, det er ikke så veldig 

mye annet der. 

 

 

 

 

Avstemming tiltak foreslått av barneskolene: 

Gruppe 5 sitt forslag «Tarzanløype i Ormaskogen» 

ble vedtatt med 31 stemmer.  

 

 



Fordeling av midler til et stort tiltak – 

UNGDOMSTRINN  

 

 

 

 

Willy Johan Grøttem og Karl Martin  - 

Tryggheim skole 

Skolen vår er pusset opp både utvendig og 

innvendig. Det er derfor blitt gravd og det er nå en 

stor jordhaug i skolegården. Denne ønsker vi å 

fjerne for lage et fint uterom med blant annet 

trapper og sklie.  (Elevene viste en plantegning på 

storskjerm). Dette vil koste ca 70.000 kroner, men 

25.000 vil være en god hjelp. Skolen ligger nær 

Lurahallen og Porsholen så det er mange som vil 

glede av dette i fritida også. 

 

 

 

 

Evelin Tengesdal Trondheim - Høle 

Ungdomsskole 

Vi på Høle har et skogsområdet som brukes av alle 

i bygda, men som ikke er tilrettelagt for 

rullestolbrukere. En av elevene i 5. trinn er 

rullestolbruker og får derfor ikke brukt 

skogsområdet i dag. En sti inn i området kunne 

gjort dette tilgjengelig for alle også barnehagene på 

Høle. 

 

Lene Thorvaldsen – Sandnes Friskole 

Støtter forslaget fra Høle skole om en rullestolsti i 

skolens uteområde. Dette vil gi funksjonshemmede 

mulighet til å bruke naturen i nærmiljøet 

 

 

 

 

Avstemming tiltak foreslått ungdomsskolene: 

 

Gruppe 6 sitt forslag «rullestolsti til uteområdet ved 

Høle skole» ble vedtatt med 41 stemmer. 

 

 

 

 

 

  

Vedtak: 
 

BUBS 2015 har fordelt straksmidler til følgende to store prosjekt: 

 

Tarzanløype i Ormaskogen (Stangeland skole) – kr 25.000,- 

Rullestolsti til uteområdet ved Høle skole (Høle skole) – 25.000,- 

 



Sak 6: Åpen post 

 
Adrian Dretvik og Astrid Marie Lindeland – 

Lura skole 

Hvorfor er det så få sykkelstativer på skolen vår? Vi 

har bare stativ til 37 sykler. Kan vi få flere stativ, 

slik at syklene blir bedre ivaretatt? 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Det er ingen bestemmelser som sier hvor mange 

stativ det skal være. Dette kan gjelde andre skoler 

også så vi vil kartlegge behov og deretter se på hva 

dette vil koste. Det er ikke sikkert det er nok penger 

til at vi kan ta alle på en gang, men vi vil se på 

dette når midlene for 2016 skal fordeles. 

 

Guro Melvær Wiik og Steffen Løland - Austrått 

skole  

Da du ordfører var på politisk debatt på skolen vår i 

september sa du at vi skulle få ny asfalt i hele 

skolegården. Vi lurer på når dette skjer? 

Hvorfor får ikke vi på Austrått skole like fin 

skolegård som de som går på Iglemyr skole? 

Hele skolegården vår ligger inntil et fortau. Det gjør 

at baller går ut her, og elever løper her. Dette kan 

skape farlige situasjoner. Er det mulighet for at 

kommunen kan sette opp et gjerde mellom 

skolegård og fortauet? 

 

Ordfører: Vi skal legge asfalt i skolegården til 

våren. Det går ikke an å gjøre det nå på vinterstid. 

Så har vi fått på plass det fotballmålet vi snakket 

om. 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Uteområdene på Iglemyr skole er nettopp utbedret i 

forbindelse med at skolen ble bygget ut, og derfor 

er det stor forskjell på disse skolene akkurat nå. 

Austrått skal oppgraderes men det skjer over flere 

år, noe av dette er allerede i gang og det vil 

fortsette utover på nyåret. Gjerdet og lekeapparater 

kommer allerede nå før nyttår. 

 

Ole Drangsrud – Ganddal skole 

Fartsgrensen forbi Ganddal skole er 50 km/t. 

Mange kjører fortere, og det er mange farlige 

situasjoner. Engstelige foreldre har ringt skolen 

etter å ha sett små barn krysse veien, og at biler har 

for stor fart. Dette har vært blitt tatt opp før, og vi 

lurer på om det er mulig å få satt ned fartsgrensen i 

nærheten av skolen? 

 

 

 

 

Svar: Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

Veien som går forbi Ganddal skole er eid av 

fylkeskommunen. Kommunen kan derfor ikke 

bestemme fartsgrensen der, men vi kan melde det 

inn til fylket. Det er både fortau og undergang ved 

skolen, så det er viktige at alle elever og voksne 

bruker dette, og at ingen springer over veien. 

 

Arne Hamre og Rikke Øverland - Malmheim 

skole 

Mange av elevene har ikke sikker skolevei og heller 

ikke sikker vei for å komme seg til og fra venner og 

aktiviteter. De fleste mangler både fortau/sykkelsti 

og gatelys. Har dere planer om å gi oss sikker vei? 

Vi synes dette er viktig, folk kan skade seg på 

denne veien. Sykkelveien ved planteutsalget på 

Folkvord er hullete og dårlig. Det har stått kjegler 

og betongklosser i lange tider, og vi lurer på når 

dette skal fikses. Vi lurer også på om det kommer 

sykkelvei mot Heigre, Årsvoll og Lea. Sånn som 

det er nå er det foreldre som må kjøre oss fordi vi 

ikke tør å sykle eller gå. 

 

Skolen og uteområdet vårt er nedslitt. Vi har hørt 

det skal skje i 2019, men kan dere garantere at det 

skjer og ikke blir utsatt på ny. Vi har ikke nok 

klasserom og særlig grupperom. (Kombinert 

musikk/KH og mat og helse/SFO). Vi har bare 3 

grupperom. Dette gjør at elever må få 

spesialundervisning på biblioteket selv om det er 

andre som er der. Vi kan heller ikke dele klassene 

når vi skal jobbe i grupper.  Gangen vår er alt for 

trang slik at det blir masse konflikter når vi skal gå 

ut og inn. Det er stygt og slitt rundt oss, det skaper 

ikke god stemning. Det er dårlig luft slik at vi får 

vondt i hodet. Det er flere apparater i skolegården 

som er slitt og delvis ødelagte og ikke blir ordna. 

Når skal Malmheim skole bli pussa opp? Planlegger 

dere å gi oss nok plass? Kan vi få brakker mens vi 

venter? 

 

Svar: Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

Hull i veien og manglende vedlikehold er notert, 

men vi kan ikke love å gjøre noe med det i første 

omgang. 

Det er planlagt et nytt boligfelt på sørsiden av 

Heigreveien, men det er ikke planlagt nye 

sykkelstier. Der det er mulig å bygge ut sykkelvei er 

på nordsiden av Heigreveien. Vi skal ta dette med i 

revideringen av handlingsplanen for 2017 og 

utover. 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Malmheim skole skal rehabiliteres. Det vedtas mest 

sannsynlig i desember 2015 og skal skje i 2017 og 

2018. Dagens skolebygg og anlegg vedlikeholdes. 

Vi tar ansvar for at det skal virke etter forholdene. 

Det som blir sagt om varme og ventilasjon skal vi 

se nærmere på.   



Svar eiendom: 

Kontroll og eventuell feilretting på 

eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg 

blir gjennomført i løpet av januar 2016.  

 

Jonas Lind og Emma Braaten - Buggeland skole  

Buggeland skole er en fin og god skole. Men vi har 

lite lekeapparater og fotballbanen er dårlig drenert. 

Kan kommunen gjøre noe for å bedre uteområdet 

på Buggeland skole? Det ser ikke så fint ut. I 

skogen ligger det fremdeles mange greiner etter at 

trær blåste ned for noen år siden. Dette gjør det 

vanskeligere å leke der. Kan kommunen hjelpe oss 

med bedre uteområder på Buggeland skole. 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Buggeland skole utvides i løpet av 2016 og da skal 

vi også forbedre uteanlegget med bedre drenering 

osv. Skogen er ikke en del av skolens uteområdet. 

Den eies av andre, derfor kan ikke vi gjøre noe der. 

Lekeapparatene skal vi se nærmere på når skolen 

utvides. 

 

Svar: Ordfører 
Statskog eier skogen og de har hatt mye å rydde 

opp i etter den store stormen som var for en tid 

tilbake. Vi skal henvende oss til Statskog og be de 

rydde opp så fort som mulig.  

 

Svar fra Statskog: 

Det er greit og kjekt at elevene bruker 

området til å leke på. Det er ingen farlige 

rotvelt og trær som sperrer stiene, men nok 

av hindringer utenom stiene. Greiner og 

nedfall blir omdannet til jord og næring 

etter noen år. Statsskog vil ikke gjøre noe 

mer rydding her.  
 

Brage Kristoffersen og Caroline Hallberg – 

Stangeland skole 

Når skal Solaveien miljøgate stenges? Hvilke 

strakstiltak vil bli satt i gang for å sikre sikkerheten 

her? 

 

Svar: Håkon Auglend, planavdeling 

Dersom det blir vedtatt at det kommer bomstasjon i 

Oalsgata, vil miljøgata ved Stangeland skole bli 

stengt fra sommeren 2017. 

 

Replikk fra Caroline Hallberg 

Det er lenge til 2017. Er det mulig å få satt opp 

noen gode lys slik at bilistene ser oss når det er 

mørkt? 

 

 

 

 

Svar: Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

Det er ikke planlagt lys i Solaveien, og det vil bli alt 

for kostbart å bruke så mye penger på lys for en 

kort periode frem til 2017. De fleste som kjører 

denne veien er foreldre som kjører barna til og fra 

skolen. Vil oppfordre alle til å sykle eller gå til 

skolen, da vil det bli mindre trafikk og tryggere 

skolevei. 

 

Replikk fra Joachim Neresen – Lurahammaren 

ungdomsskole 

Hva er viktigst å prioritere? Penger eller barnas 

sikkerhet? 

 

Replikk fra Julie Markhus – Skeiene 

ungdomsskole 

Denne saken om trafikksikkerhet ved Stangeland 

skole ble tatt opp på BUBS i fjor også, men 

ingenting ble gjort. Håper at dette blir tatt på alvor. 

 

Svar: Ordfører  

Vi vil alltid være nødt til å prioritere hva som er 

viktigst å bruke penger på i kommunen. Vi vil aldri 

sette liv og helse opp mot penger, men vi må 

prioritere de prosjekt som vil være varige fremfor 

de tiltak som kun vil gjelde for et år eller to. Vi er 

alle opptatt av trafikksikkerhet, og det brukes mye 

penger på dette. Det har i det siste også blitt mange 

opphøyede gangfelt som gjør det trykkere for 

gående. 

 

Tina Raugstad – Øygard ungdomsskole 

I AP sitt partiprogram for Sandnes står det at en vil 

«styrke kvaliteten i Sandnesskolen gjennom gode 

rammebetingelser». Likevel opplever skolene en 

stadig strammere skoleøkonomi. Dette fører nå til at 

9. trinn ved Øygard ungdomsskole mister 

delingstimer. Vil skolen bli satset på økonomisk 

fremover, slik at tiltak som styrker læring kan bli 

videreført? 

 

Svar: Ordfører 

Flott at dere leser AP sitt partiprogram. I 

Sandnes er vi opptatt av kvalitet i skolen og de siste 

målingene viser at Sandnesskolen blir bedre og 

bedre på mestring og de viser stor fremgang. Vi 

skulle gjerne hatt mer penger, men vi har blant 

annet en skattesvikt som gjør at vi har mindre 

penger til å drifte kommunen. Vi kan derfor ikke 

love mer penger til skolen nå. Jeg er sikker på at 

alle de politiske partiene er opptatt av kvalitet i 

skolen, og er glad for at vi har så gode lærere og 

ledelse i Sandnesskolen. 



 

Tina Raugstad – Øygard ungdomsskole 

Det er veldig mange hull i fortauet mellom Coop og 

Rema på Hana. Mange som sykler velger heller å 

sykle langs veien. Selv om det nå er mørkt, er det 

mange som ikke bruker refleks og det kan oppstå 

alvorlige ulykker. Hvis hullene hadde blitt fikset på, 

så hadde nok syklistene heller brukt fortauet. Kan 

dette ordnes? 

 

Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

På kommunens hjemmeside er det mulig å gå inn 

på en side som heter «Meld feil». Og anbefaler alle 

å registrere mindre feil og mangler her, og dette 

blir fulgt opp fortløpende. Vil ta oppfordringen fra 

Øygard med tilbake. 

 

Replikk: Hege Wik Birch – Hana skole 

Vi har mange hull i Adjutantveien og. Kan noe bli 

gjort her også? 

 

Bymiljøsjefen anbefaler å legge det inn på «Meld 

feil» og det vil da bli tatt fortløpende. 

 

Tina Raugstad – Øygard ungdomsskole 

Flere elever benytter seg av en sti mellom Øygard 

ungdomsskole og nærliggende barnehage. Denne 

stien er ikke opplyst, og det er mange som synes det 

er ubehagelig å gå der. Er det mulig å gjøre noe 

med det? 

 

Svar: Kjersti Ohr, bymiljøsjef 

Det er ingen planer om å belyse denne stien. Vi er 

nødt til å prioritere veldig strengt hvordan vi 

bruker pengene i Sandnes kommune. Her kommer 

trafikksikkerhet veldig høyt og siden det ikke er 

trafikk på stien, vil det ikke bli prioritert å sette opp 

lys der. 

 

Oppfordring fra Ordfører: 

Generelt når det gjelder saker en ønsker å ta opp, 

så anbefaler han å ta kontakt med de politiske 

partiene og argumentere godt for hvorfor saken er 

viktig og bør prioriteres. Selv om en ikke kan love 

at saken blir prioritert, så er det slik demokratiet 

fungerer. 

 

Maria Reppen Karlsen og Haakon Eikeskog - 

Giske Ungdomsskole 

Vi ønsker tilbake "klassens time". Den ble tatt fra 

oss til fordel for valgfag. Slik det er nå, får vi ikke 

tid til å jobbe nok med klasse- og elevrådsarbeid, 

deriblant forberedelse til BUBS. Vil politikerne i 

Sandnes jobbe for at klassens time igjen blir 

timeplanlagt? Vi ønsker tilbake 

skolefruktordningen. Kan det skje i Sandnes-

skolen? Et varmt måltid i løpet av skoledagen. 

Hvem av partiene vil gå inn for å gjøre det til 

virkelighet? 

 

Kari Bente Daa, kommunaldirektør skole 

Det er riktig at klassens time er tatt til fordel for 

valgfag, men skolen skal sørge for at tid til 

elevrådsarbeid blir ivaretatt ved å hente tid fra 

andre fag. Dere må ta dette opp med rektor på 

skolen så skal jeg sørge for å gjøre det samme. 

Bystyret har bevilget penger til skolefrukt annen 

hver dag. Dette er organisert ulikt på den enkelte 

skole, men det skal være frukt annen hver dag. 

 

Christoffer Espeland - Smeaheia skole 

Før sommeren vant vi på trinnet vårt 

«innovasjonsprisen» på 500.000,- De pengene gikk 

til kommunen. Hva har dere brukt de pengene til? 

 

Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

Det var Sandnes kommune som vant 

innovasjonsprisen ikke Smeaheia alene. Derfor har 

prisen og pengene gått til kommunen. Bystyret har 

bestemt at disse pengene skal brukes til å videreføre 

det flotte arbeidet som Smeaheia har startet slik at 

flere trinn får nyte godt av det. 

 

Mikal Hove Salte – Høyland ungdomsskole 

Hvordan er planene videre for rehabilitering av 

Høyland ungdomsskole? 

 

Svar: Rådmann Bodil Sivertsen 

Det er flere ganger blitt nevnt 

økonomiplanperioden og rådmannen forklarte hva 

dette er: Hvert år fremmer rådmannen et forslag til 

økonomiplan som viser hvordan vi kan bruke 

kommunen sine penger de neste 4 årene. Vi nødt å 

prioritere siden kommunen har begrenset med 

inntekter. Forslag til økonomiplan for 2016-2019 er 

nå lagt frem til politisk behandling, og skal 

behandles i bystyret 15. desember 2015. I dette 

forslaget ligger det ingen penger inne til 

rehabilitering av Høyland ungdomsskole. 

 

 

 

 

 

 

 



Tiril Maudal - Riska ungdomsskole 

Vi på Riska har fått nye brakker i skolegården siden 

vi har fått 7. klasse fra Hommersåk sendt til vår 

skole. Dette er gjort fordi Hommersåk skole skal 

pusses opp. Jeg mener de burde vært på Maudland 

skole i stedet for. 

 

Svar: Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

Hommersåk skole bygges ut og derfor er elevene 

spredd i en to-års byggeperiode. Riska ligger 

nærmest Hommersåk, derfor er elevene flyttet dit. 

 

Niklas Wik Gilje og Rakel Nilsen – Hommersåk 

skole 

Vi på Hommersåk skole ønsker å spørre om det er 

mulig å rette opp fotballbanen i forbindelse med 

utbygging av Hommersåk skole? Har kommunen 

tenkt å erstatte de lekene i skolegården som er 

fjernet? 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Utbygging av Hommersåk skole ligger inne som et 

rehabiliteringsprosjekt i økonomiplanen. Når det 

gjelder lekeutstyr og underlag er dette lagt inn i 

tiltaksplan for 2016. 

 

Lukas Nilsen - Trones skole 

Ordfører, vår kunstgressbane har et gjerde rundt 

med ganske mange hull. Det er et stort problem for 

oss når ballen forsvinner vekk hele tiden, det 

ødelegger mye av vår treningstid. Kan kommunen 

fikse det? 

 

Svar: Ordfører 

De som jobber med dette har noterer seg det du 

sier. Det blir nok fikset.  

Svar eiendom:  

Gjerde langs grusbanen vil bli kontrollert 

og utbedret i januar/februar 2016. 

 

Thea Willoch Rettedal og Julie Markhus – 

Skeiene ungdomsskole 

Vi kommer med et ønske fra elevrådet og alle 

elevene om et felles internett til alle skolene som 

skal benyttes til skolerelaterte ting. Vi forstår at det 

ble tatt bort fordi det var så mange som brukte det 

på sosiale medier. For å unngå dette har vi tenkt at 

det kan blokkeres for sosiale medier på internettet, 

og kun ha tilgang til skolerelaterte ting. 

Nå går det på 3G og koster mye penger. Læreren 

ber oss bruke mobilen til skolerelaterte ting, og det 

synes vi er dumt fordi det koster penger. Teknologi 

er fremtiden så vi lurer på hvorfor dette ble tatt 

bort? 

 

Svar: Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

Bruk av mobiler og privat utstyr i skolen er en 

utfordring for kommunen. Det er ikke kapasitet nok 

til at så mange er på nett samtidig. Derfor måtte 

kommunen begrense muligheten for bruk av privat 

utstyr på skolen. Når det gjelder spørsmål om et 

eget skolenett så kan jeg ikke svare på dette nå, men 

vi vil sjekke ut hva som finnes av muligheter.  
 

Svar fagstab skole:  

Skolene har ansvar for å stille datautstyr 

til rådighet når undervisningen legger opp 

til bruk av slikt utstyr. Det vil være for dyrt 

for kommunen å utvikle et trådløst nett som 

har kapasitet til å dekke all bruk av privat 

mobil og datautstyr for elever og ansatte. 

Vegard Jacobsen - Hana skole 

Ordfører, på Hana lurer vi på når «Budstikka», 

lekeplassen vår skal bli oppgradert. På barn og 

unges bystyre i 2013 sa kommunaldirektøren at 

dette skulle skje, men når skjer det? 

 

Svar: Ordfører 

Dette må vi komme tilbake til. Vi klarer ikke å svare 

på dette nå  
Svar bymiljø:  

Budstikka lekeplass skal oppgraderes i 

forbindelse med bygging av boliger. Det er 

derfor ikke kommunen som bestemmer når 

dette skal skje. Men slik det ser ut nå, er 

det mye mulig at dette vil skje i løpet av 

2016. 

 

Ole Dragsund - Ganddal skole 

Elevene på Ganddal skole skal gå til Lundehaugen 

når de begynner på ungdomsskolen, men i år var 

det ikke plass til alle. I år måtte noen til Skeiene. 

Hvordan blir denne delingen foretatt? Slik det er nå 

føles det urettferdig. Bør ikke læreren som kjenner 

elevene best, også få være med å bestemme hvem 

som skal flytte til en annen skole? 

 

Svar: Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

I noen år fremover blir vi nødt til å bruke all den 

skolekapasiteten vi har. Det betyr at i 2016 må 

noen elever på Ganddal som sokner til 

Lundehaugen gå til Skeiene, og noen elever på 

Bogafjell som også sokner til Lundehaugen, må gå 



til Høyland. Utvelgelsen skjer ut fra hvor en bor. 

De som bor nærmest Skeiene vil få tilbud om å gå 

dit, mens de på Bogafjell som bor nærmest 

Høyland, får tilbud om å gå dit. Alle som går i 8. 

klasse vil få tilsendt et skriftlig vedtak på hvilken 

ungdomsskole de skal gå på. Hittil har det kun blitt 

gitt en varsling på hvor elevene skal gå. Når 

elevene har mottatt det endelige vedtaket, har en 

mulighet å klage på vedtaket. Snakk med foreldrene 

deres om dette. Helt frem til skolestart så arbeider 

vi tett med skolen for å få til den beste 

klassesammensetningen.  

 

Replikk: Julie Markhus – Skeiene ungdomsskole 

Vi har snakket med rektor om dette, og vi synes at 

det burde vært mulig å høre hvilke elever som 

ønsker å gå på Skeiene. Venner kunne da fått gå 

sammen i klassen. 

 

Kommentar fra Ordfører: 

Kommunaldirektøren sier her at det er en prosess 

og et tett samarbeid med skolen før en bestemmer 

hvem som må flytte til en naboskole. Det er sikkert 

mulig i denne prosessen å komme med ønske. I 

Sandnes er det slik at det er ledige plasser på noen 

skoler, mens det kan være for mange på andre 

skoler. Noen må derfor flytte til en annen skole, for 

vi kan ikke bygge ut skoler så lenge det er ledige 

plasser på naboskolen. Slik har det alltid vært i 

Sandnes og slik kommer det alltid til å være, for vi 

har ikke nok penger å bygge ut alle skolene i alle 

bydelene. 

 

Kani Azari - Sørbø Skole 

Vi ønsker oss gjerdet rundt Stokkelandsvannet. Det 

kan være glatt på stien mange ganger, og da er det 

fare for at vi sklir ut i vannet. 

 

Svar: Ordfører 

Det blir nok ikke noe gjerde rund 

Stokkelandsvannet. Naturen skal bevares sånn den 

er i naturområdene. 

 

Sanne Grimsrud Boga – Sørbø skole 

På grusbanen opp til Sørbøtunet er det helt mørkt 

og mange bruker denne veien til skolen. Den er 

også veldig humpete. Er det mulig å få lys der? Det 

er ingen lyktestolper der i dag. 

 

Svar: Ordfører 

Dette er notert og så må vi sjekke ut hvordan det 

ligger an.   

Svar bymiljø:  

Dette er en grusbane som er beregnet for 

idrettsformål. Det er helt greit å bruke den 

som en del av skoleveien, men belysning på 

et slikt område vil være tilpasset bruk til 

idrettsformål. Det vil ikke være aktuelt å 

sette opp lys som ivaretar banen som 

skolevei. Dersom denne er for mørk og 

humpete, vil jeg anbefale å bruke 

gangveiene til skolen, disse er godt 

opplyst. 

 

Terje Eltervåg og Ida Pollestad Brunes - 

Lundehaugen ungdomsskole 

Ordfører, vi på Lundehaugen mener at det er feil å 

utsette byggingen av Bogafjell skole. Det er 

overfylt på vår skole allerede og neste år skal det 

blir enda flere. Vi er nå 520 elever og neste år blir 

det 580. Vi har 22 klasser på 19 klasserom og vi har 

svært begrensa uteområder. Dette går utover 

læringsmiljøet på skolen. Hvordan skal så mange 

elever få plass hos oss når vi vet at dere samtidig 

skal kutte budsjettet med 900.000? 

 

Svar: Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

Det er ikke planlagt at elevene på Lundehaugen 

skal flytte, men noen av de som kommer fra 

Ganddal og Bogafjell som skulle ha begynt på 

Lundehaugen får tilbud om å begynne på Skeiene 

eller Høyland i stedet. Lundehaugen er full og det 

vil den være noen år, men det er gledelig at skolen 

har veldig gode resultater på elevundersøkelsen. 

 

Replikk fra Terje Eltervåg: 

Nå er det sånn at elever busser forbi Høyland for å 

komme til Lundehaugen, derfor mener vi at dere må 

tvinge noen til å bytte skole. Når dere vet hvor 

trangt det er på Lundehaugen allerede, hvorfor 

vedtok dere da å utsette byggingen av Bogafjell 

skole? 

 

Svar: Ordfører 

Byggingen ble utsatt fordi det er ledig kapasitet i 

området. Det er et prinsipp vi styrer etter. 

 

Svar: Kari Bente Daae, kommunaldirektør skole 

Dette forsøker vi å få til så godt som mulig for alle. 

Vi har foreløpig bare sendt ut varsel til kommende 

elever om hvor de skal gå til neste år. Elevtallet 

varierer fra år til år. De to neste årene vil det være 

fullt på Lundehaugen. 

 



Hanne Folvik og Rebekka Hagen – Sandved 

skole 

Vi har lenge spurt om sykkelstativ. De er ødelagt og 

det er trist, så vi lurer på om vi kan få dette og i 

tilfelle når? 

 

Svar: Ordfører 

Dette var konkrete og klare spørsmål! Dirdal fra 

eiendom har sagt at det vil gjøres en kartlegging på 

hva som trengs på skolene, og deretter må vi se om 

det finnes penger til dette. Vi kan ikke i dag gi et 

klart svar på dette, men vi vil undersøke dette og 

finne ut hva som er mulig å få til.  

  Svar eiendom: 

Vi har ikke funnet midler til prioritering 

av dette tiltaket i 2016, men vil ta det opp i 

forbindelse med neste økonomiplan.  

 

Joakim Neresen -  representert ved Agnes 

Drangeid fra SUB 

Lurahammaren har hatt en ballbinge siden 2008. 

Det var skolen som fikk bygget ballbingen for egne 

midler. Nå begynner den å gå i stykker og det er 

deler som er borte og må skiftes ut. Skolen har fått 

beskjed om at det er de selv som må stå for 

vedlikeholdet siden det er de selv som har bygget 

den. I disse tider hvor skolebudsjettene kuttes synes 

vi at mest mulig av skolebudsjettene skal gå til 

undervisning og ikke vedlikehold. Er det mulig at 

skolen kan få hjelp til å vedlikeholde ballbingen. 

 

Svar: Ordfører 

Det er nok dessverre sånn at de anleggene som 

skolen selv velger å bygge må de vedlikeholde selv. 

Svaret er altså nei. 

 

Mali Dragsund og Vetle Sand – Aspervika skole 

Ordfører - I går fortale en av de syriske guttene som 

går på Aspervika skole, at han ikke tør å gå på 

fotballtrening nå når det er så mørkt om kveldene, 

fordi han er rett for å møte sinte nordmenn. 

Han fortalte til læreren sin, at moren hans er blitt 

skremt av hva en nordmann gjorde mot venninna 

hennes nylig. Venninna var ute og trillet 

barnevogna i Sandnes, og da var det en norsk mann 

som spente til barnevogna og sa «at de måtte 

komme seg tilbake hvor de kom fra!» Det er 

grusomt at de som er kommet til landet vårt og hit 

til Sandnes – fordi det ikke var trygt i Syria - at de 

skal oppleve at det blir utrygt å gå på gata i 

Sandnes. Hvordan kan vi få voksne til å oppføre seg 

skikkelig og sørge for at flyktninger og asylsøkere 

skal oppleve at de er trygge i Sandnes? 

 

Svar: Ordfører 

Dette er alvorlige og viktige spørsmål! «Hvordan 

kan vi få voksne til å oppføre seg skikkelig?» Her 

kommer mennesker som flykter fra krig og nød, og 

som frykter for sine liv, og så er det noen her som 

møter dem på denne måten! Dette er våre 

medmennesker og alle mennesker er like mye verd. 

Ingen skal bli trakassert. I Sandnes har vi en god 

tradisjon for å ta imot flyktninger og det skal vi 

fortsette med. Som ordfører er det mitt budskap til 

alle: Vi skal oppføre oss skikkelig og ta vare på 

våre medmennesker! 

 

Replikk: Niklas Wiig Gilje – Hommersåk skole 

En gutt på våre skole har opplevd det samme, selv 

om det ikke var like alvorlig så er vi nødt til å 

skjerpe oss. 

 

Kommentar fra varaordfører Milan Aran 

Det er dette IS ønsker å oppnå. De ønsker å sette 

grupper opp mot hverandre og bruker slike 

taktikker som å spre negative holdninger og 

kommentarer via Facebook og andre media. Hvis vi 

er med å spre slike holdninger, så må vi være klar 

over at vi også indirekte er med å støtte IS. 

 

Rikke Øverland - Malmheim skole 

Ordfører, vi har fått nytt gulv i gymsalen men det er 

ikke malt opp linjer enda. Vet du når det skjer? 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Kjenner dessverre ikke til dette. Skal sjekke det opp 

og melde tilbake til skolen.  

Svar eiendom:  

Merking skal vi prøve å få til i vinterferien, 

eller etter nærmere avtale med skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Astrid Marie Lindeland – Lura skole 

Vi har en ganske stor gymsal på Lura skole. Vi har 

nylig blitt informert om at vi trenger flere 

rømningsveien for å kunne ha alle elevene på 

skolen i gymsalen. Vi har ofte storsamlinger og 

dette blir derfor et problem for oss fordi vi nå må 

deles opp i flere grupper. Vi lurer derfor på om det 

er mulig at det blir bygget en til dør/rømningsvei 

slik at vi kan ha storsamlinger igjen? 

 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef eiendom 

Det er riktig at det må være nok rømningsveier når 

en har så store samlinger i gymsalen. Dørene må 

også være breie slike at alle kan komme fort ut hvis 

det skjer en ulykke. Vi har gjort en kartlegging på 

hvor det trengs flere rømningsveier, og jeg skal 

sjekke ut om Lura skole også er på denne lista 

allerede. Vi kan ikke gjøre noe før vi vet om 

økonomiplanen blir vedtatt i desember.  

Svar eiendom:  

Utskifting til bredere rømningsdør blir 

utført i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører takket alle for gode innspill og ønsket 

alle vel hjem! 

 

Møtet var slutt 14.15

 

 

 
 

Barn og unges bystyre ble dekket av ungisandnes.com og NRK Supernytt. Reportasjene er tilgjengelige på nett: 

http://ungisandnes.com/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=357 

http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt 

http://ungisandnes.com/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=357
http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt

