
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette var 20. gang BUBS ble arrangert i Sandnes. 
Jubileet ble markert med bursdagsfeiring for alle 
deltagende. 
 
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. 
 
 
Roald Brekke, rådgiver i Kultur, gikk gjennom 
praktisk informasjon. 

Kunstnerisk innslag: Ida Katrin Refsnes sang jazz,  
akkopagnert av Ella Snobel på piano. 

Gruppearbeidene ble holdt i møterom og kantine. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra administrasjonen deltok: 
Bodil Sivertsen, rådmann 
Liv M.R. Pedersen, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 
Roald Brekke, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 
Børre Jacobsen, rådgiver kultur (arrangør BUBS) 
Aud Venke Østerhus, fagstab skole (arrangør BUBS) 
Pål Larsson, kommunaldirektør, oppvekst skole 
Kristin Barvik, kommunaldirektør, kultur og 
byutvikling 
Kjersti Ohr, bymiljøsjef 
Stein Dirdal, forvaltningssjef Sandnes Eiendom KF 
 
 
Politikere: 
Arne B Espedal (Ap) 
Tor Magne Seland (H) 
Heidi Bjerga (SV) 
Tore Andreas Haaland (FRP) 
Julian F. Osorio (V) 
Trond Niemi (KRF) 
Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) 
Erlend Kristensen (MDG) 
 
 
Fra Sandnes unge bystyre møtte: 
Milan Aran 
Ida Katrin Refsnes 
Ida Pollestad 
Sanna Rana 
Caroline Seldal Isaksen 
Nils Gudmund Devold Midttun 
 
Plenum i bystyresalen startet kl. 12.00.  
 
 
 
 
 
 

  

Protokoll fra Barn og unges 
bystyre 2016 

24.november 2016 i bystyresalen, 
Sandnes Rådhus 

 

 



  

Deltakerliste BUBS 2016 
 
 

 
 
 

Nr  Skole Navn 

1  Buggeland skole  Johannes Knutsen Vik 

2  Buggeland skole  Emma Stanghelle Andersson 

3  Smeaheia skole  Camilla My Hanh Do 

4  Smeaheia skole  Dina Lutsi Sandvoll 

5  Ganddal skole  Tuva Opdal 

6  Ganddal skole  Hanne Midtgård 

7  Malmheim skole  Emilie Stangeland 

8  Malmheim skole  Per‐Christer Hansen 

9  Bogafjell skole  Arn Aareskjold 

10  Bogafjell skole  Emilie Anett Bjørnsen 

11  Trones skole  Mathias Sundsteigen 

12  Trones skole  Mathilde Berg 

13  Hana skole  Hege Wik Birch 

14  Hana skole  Birk Klippen 

15  Høle Barneskole  Are O Langhelle 

16  Høle Barneskole  Amalie F Bjørnsen 

17  Sørbø skole  Idunn Weber Dahl 

18  Sørbø skole  Alice Saurdal 

19  Kyrkjevollen skole  Nicholas R Bertelsen 

20  Kyrkjevollen skole  Andrea Johnsen 

21  Sviland skole  Eigil Refsnes 

22  Sviland skole  Samuel Joakimsen 

23  Austrått skole  Eileen Kristoffersen 

24  Austrått skole  Jesper Sagli Johnsen 

25  Aspervika skole  Emil Vebenstad 

26  Aspervika skole  Thea Rønneberg Årdal 

27  Hommersåk skole  Rakel Nilsen 

28  Hommersåk skole  Emma Paulsen 

29  Iglemyr Skole  Frida Bakk Holm 

30  Iglemyr Skole  Kristine Å. Hetland 

31  Lura skole  Anne Skretting 

32  Lura skole  Sara Friestad Hansen 



 

33  Sandved skole  Rebekka Kvalevaag Hagen 

34  Sandved skole  Daniel Angelsen 

35  Maudland skole  Daniel Arnøy 

36  Maudland skole  Isabell Bakka 

37  Figgjo skole  Jenny Tangen 

38  Figgjo skole  Sabrina Eyob Tesfa 

39  Porsholen skole  Ida Aas Pundsnes 

40  Porsholen skole  Seth Alexander Brzozowski‐Grostøl 

41  Soma skole  David Nådland 

42  Soma skole  Sverre Toska Søraas 

43  Stangeland skole  Caroline Hallberg 

44  Stangeland skole  Brage Kristoffersen 

45  Høle ungdomskole  Sandra Haugen Gundersen 

46  Høle ungdomskole  Daniel Frøland 

47  Høyland ungdomsskole  Jakob Flaten 

48  Høyland ungdomsskole  Danial Basardeh 

49  Riska ungdomsskole  Ingvild Nygaard 

50  Riska ungdomsskole  Ole Martin Bjelland 

51  Sandnes Friskole  John Andreas Tjelta 

52  Sandnes Friskole  Mari Hauge 

53  Øygard ungdomsskole  Vanessa Linjord 

54  Øygard ungdomsskole  Reem Fakak 

55  Giske ungdomsskole  Maria Reppen Karlsen 

56  Giske ungdomsskole  Ingrid Fuglestad 

57  Lundehaugen u.skole  Julie Høie Nordbø 

58  Lundehaugen u.skole  Elisabeth Stangeland 

59  Lurahammaren u.skole  Bente Sævland 

60  Lurahammaren u.skole  Hanna Einarsdotter Vetrhus 

61  Skeiene ungdomsskole  Julie Skretting Markhus 

62  Skeiene ungdomsskole  Vilde Fidjeland 

63  Tryggheim Forus  Tonje Otterøen 

64  Tryggheim Forus  Mari Eriksen Bølla 
 

 



 

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».  

 Presentasjon av Unicef som fikk tildelt barnas humanitære fond i 2015. 
Truls Brekke fra Unicef orienterte BUBS om arbeidet for å gi flere barn mulighet til å begynne på og fullføre 
grunnskolen. Prosjektet mottok Barnas humanitære fond i 2015. 
 

 I år skulle BUBS gi kr 75.307,- til et humanitært prosjekt. Elever fra Hana skole og Øygard ungdomsskole 
hadde valgt ut 3 aktuelle organisasjoner som kunne søke om penger fra BUBS; KFUK-KFUM Global, 
Flyktningehjelpen og Plan. 
 

 Vedtak Barnas humanitære fond. 
Det prosjektet som fikk flest stemmer fra skolene i år var Flyktningehjelpen. De skal bruke pengene til å gi 
flere barn og unge mulighet til skolegang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
2015 -  kr 74.449,- Mulighet til å begynne på og fullføre grunnskolen for flere barn og unge. – Unicef 

 

 

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 2015 

 

 Tarzanløype i Ormaskogen ved Ane Rostrup – Seksjonsleder Idrett, park og vei. 

I 2015 foreslo elever fra Stangeland skole å lage en Tarzanløype i Ormaskogen. Dette tiltaket ble vedtatt som 
årets store tiltak for barneskolen og ble tildelt 25 000 kr. Det har ikke vært mulig å gjennomføre dette tiltaket. 
Ormaskogen er avsatt som skog, og har en egen verdi som det. Her bor det fugler og dyr. Skogen skal bevares 
som skog. Dersom en graver i skogen vil røttene bli skadet, og trærne dø. Hvis ett tre dør faller gjerne flere ned 
når det blåser. Trærne hjelper hverandre å tåle mye vind, hvis noen fjernes mister de styrken de har sammen. 
Skogen er fin å leke i slik den er. Det planlegges nye åpne aktivitetsanlegg i forbindelse med ny stadion. 

 Rullestolsti til uteområdet ved Høle skule ved Daniel Frøland, elev ved Høle skule. 

Høle skule fremmet i 2015 forslag om å opparbeide en sti for rullestolbrukere i et turområde på Høle. BUBS 
vedtok å tildele 25 000 kr. til dette tiltaket. Høle skule planlegger å gjennomføre tiltaket. Det pågår nå arbeid 
med å innhente tillatelser og avtaler med entrepenør for å utføre jobben. 

 

 

 

 

 

 



Sak 3: Fordeling av mindre strakstiltak 

Ordfører presenterte gruppenes forsalg til fordeling av mindre strakstiltak: 

 
 
 
  

Skole Tiltak Beløp 

Aspervika skole Leker til utstyrsbod 2700 

Austrått skole Mikrobølgeovn 2100 

Bogafjell skole Nye bøker til skolebiblioteket 2500 

Buggeland skole Minihåndballmål 3000 

Figgjo skole  0 

Ganddal skole Traller til sjakkbrikker og fotballer mm 2600 

Giske ungdomsskole Batteridrevne lyslenker 2000 

Hana skole Se Trones skole – felles tiltak  

Hommersåk skole Bøker til skolebibliotek 2500 

Høle skole - barnetrinn Fot- hånd- basketballer mm 2200 

Høle skole - ungdomstrinn Nett til sandvolleyballbanen 3000 

Høyland ungd. skole Utstyr til aktivitetsrom 4000 

Iglemyr skole Friminuttleker 2900 

Kyrkjevollen skole Leker utstyrsbod 3000 

Lundehaugen ungd. skole Aktiviteter på LUS 3000 

Lura skole Bøker til skolebibliotek 2500 

Lurahammaren ungd. skole Ferdigstillelse av sosialt rom 2700 

Malmheim skole Aktivitetsleker 2600 

Maudland skole Uteleker 3500 

Porsholen skole Lesekrok 2250 

Riska ungd. skole Kortterminal til kantinen 1800 

Sandved skole Bøker og filmer til skolebibliotek 2900 

Skeiene ungd. skole Gymutstyr 3100 

Smeaheia skole Bøker og filmer til mediateket 2600 

Soma skole Avslutningsfest 4000 

Stangeland skole Benker i skolegården 3750 

Sviland skole Fun battle utstyr 3000 

Sørbø skole TL utstyr 3050 

Trones skole Felles innkjøp av malemaskin og asfaltmaling 5750 

Øygard ungd. skole Baller til ny basket- og håndbalbane 2000 

Sum  81 000 

Vedtak: 

Forslag om fordeling av mindre strakstiltak  

enstemmig vedtatt 



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

Forslag fra gruppene om fordeling av midler til barnetrinnet 

Gruppe 1 Oppgradering av ballbingen på Ganddal skole  25 000 

Gruppe 2  Bordtennisbord i betong på Bogafjell skole  25 000 

Gruppe 3 Lekeplass til eldre elever på Aspervika skole  25 000 

Gruppe 4 Sykkelstativ på Sandved skole  25 000 

Gruppe 5 Utbedring av Figvedparken  25 000 

 

 

Forslag fra gruppen om fordeling av større strakstiltak ungdomstrinnet 

Gruppe 6 Ungdomsfestival i Sandvedparken 25.000 

Gruppe 7 Oppussing av skaterampe på Tryggheim Forus  15.000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Innlegg og kommentarer fra 
BUBS: 
 
 
Fordeling av midler til et stort tiltak – 
BARNETRINN 
 

 

 
Arn Aareskjold og Emilie Anett Bjørnsen, 
Bogafjell skole 
På skolen vår har vi kun noen få leker for 1.-5. trinn 
og nesten ingen leker for de to eldste trinnene. Vi 
har kun fotball, og det kan bli kjedelig. Derfor 
ønsker vi oss et utendørs tennisbord som kan tåle 
all slags vær og vind. Vi tror dett kan skape trivsel 
mellom trinnene, bordet kan brukes av andre 
dersom de tar med egne racketer/baller. 
 
Jenny Tangen, Figgjo skole 
Parken ved skolen er nedslitt. Elevene ønsker å 
bruke pengene på å pusse opp parken. Parken har 
stort potensiale og brukes i tillegg til elevene i 
skoletiden, av hele nabolaget på ettermiddager og i 
helgene. 

 
Rebekka Kvalevaag Haugen, Sandved skole 
Gruppe 4 har blitt enig om å foreslå sykkelstativ på 
Sandved skole. Dette er ikke bare et ønske, men noe 
skolen vår trenger sårt. Sandved er den største 
barneskolen i Sandnes og mange sykler. Vi har søkt 
om dette i mange år uten å ha fått dette gjennom, 
men vi prøver igjen. 
 
 
Dina Lutsi Sandvoll, Smeaheia skole 
Taler her Ganddal skoles sak. Det er en aktiv bydel 
som er opptatt av fysisk aktivitet. Mange bruker 
ballbingen både i skoletid og ellers. Ballbingen 
trenger oppussing og brukerne ønsker nett rundt 
hele bingen. Det er løse spiker som punkterer baller 
og det er tagging med ord som ikke 
førsteklassingene bør få se. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thea Rønneberg Årdal, Aspervika skole 
Vi ønsker oss en ny lekeplass fordi lekeplassen på 
Aspervika skole er i ganske dårlig stand, og både 
små og store har skadet seg. Føler at mange andre 
skoler har fått nye lekeplasser. 
 
 
Avstemming tiltak foreslått av barneskolene: 
Gruppe 1 og 3 fikk flest stemmer og ble satt opp 
mot hverandre. Gruppe 3 fikk da 26 stemmer og 
gruppe 1 sitt forslag om oppgradering av ballbingen 
på Ganddal fikk 38 stemmer og dermed endelig 
vedtatt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fordeling av midler til et stort tiltak – 
UNGDOMSTRINN  
 
 
Jakob Flaten, Høyland ungdomsskole 
Høyland og Øygard ungdomsskoler ønsker å 
samarbeide for å få til en ungdomsfestival i 
Sandvedparken for alle 8.-9. og 10. trinn i 
Sandnesskolene. Vi foreslår tidspunktet onsdag til 
fredag i den siste uken før skolen slutter i juni 2017. 
Da vil alle være ferdig med eksamen og disse 
dagene er stort sett lange og kjedelige og det er lite 
som skjer. Vi ser for oss noe som kan ligne 
eventyrstiprosjektet med mye musikk og aktiviteter, 
men at festivalen vil ha fokus på natur og kan 
derfor være et naturfagprosjekt. Alle 
ungdomsskolene i Sandnes vil inviteres. Pengene 
vil dekke utgifter til underholdning og mat, samt en  

 
 
 
 
 
 
 
 
liten avslutning i teltet på Ruten under Urban Street 
for de ungdommene som har jobbet for å få dette 
til. Vi håper at dette kan bli en tradisjon. 
 
Willy Johan Grøttem, Tryggheim Forus 
Det er en ødelagt skaterampe i skolegården som det 
er hull i. Vi vil pusse opp denne. Skolen har brukt 
15.000,- til skruer og materialer og vaktmesteren 
skal fikse den. Hvis Tryggheim får tilskuddet, så 
kan vi pusse opp noe ekstra. Skolen ligger sentralt 
på Lura og mange andre i bydelen kan nyte godt av 
dette. 

 
 
Avstemming tiltak foreslått ungdomsskolene: 
Gruppe 6 sitt forslag om ungdomsfestival i Sandnes 
ble vedtatt mot 3 stemmer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Vedtak: 
 

BUBS 2016 har fordelt straksmidler til følgende to store prosjekt: 
 

Oppgradering av ballbingen på Ganddal skole – kr 25.000,- 

Ungdomsfestival i Sandvedparken (Høyland og Øygard) – 25.000,- 



Sak 6: Åpen post 
 
Anne Skretting og Sara Friestad Hansen – Lura 
skole 
Vi har nå mindre svømming enn før og mange lærer 
ikke å svømme skikkelig. Kan det blir mer 
svømming i skolen? Og kan det være billigere å 
svømme for barn og unge på ettermiddagen? 
 
Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Sandnes er en by som har vokst mye. På de siste 20 
åra har det kommet over 3000 flere elever i 
Sandnesskolen. På disse 20 åra er det dessverre 
ikke bygget noen nye svømmehaller i kommunen. 
Nå er det heldigvis bestemt at det skal bygges en ny 
svømmehall på Iglemyr/Austrått. Når den står 
ferdig i 2019 vil det bli mulig med mer svømming. 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Når det gjelder svømming på fritiden er det billig 
for barn, kun kr 30, og denne prisen er ikke blitt 
justert på mange år. Det er dyrt å drive svømmehall 
men prisene er kun økt for voksne. 

 
 
Anne Skretting, Sara Friestad Hansen - Lura 
skole 
Det er mye søppel i Rundeskogen. Kan vi få flere 
søppelspann? 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Når det gjelder søppelspann i Rundeskogen, så er 
det dessverre mange som kaster boss i naturen. Når 
det gjelder det å sette ut flere små spann, så er 
erfaringen at fugler får tak i søppelet og drar det 
utover. Vi har satset på færre og større spann og 
oppfordrer turgåere til å samle med seg søppelet 
sitt og bruke de store spannene. 

 

Daniel Arnøy og Isabell Bakka, Maudland skole 
Vi kommer med en gladnyhet. Det er behov for å 
felle trær på nedsiden av skolen. Vi kan ikke ses 
skolen på grunn av skogen. Når vi er på skolen kan 
vi ikke se ned til vannet lenger og det er lite sollys. 
Dette har vi meldt inn mange ganger. Nå er teknisk 
drift heldigvis i gang med å felle trærne. Denne 
gangen fikk vi det som vi ville. Det er god 
bjørkeved og skolen vil gjerne ha ved til å bruke på 
turer.  

Rebekka Kvalevåg Hagen - Sandved skole 
Det er veldig dårlig asfalt i Juvelveien. Humper og 
sprekker gjør at veien er farlig. Mange bruker dette 
som sin skolevei. Også de som bruker rullestol. 
Mange sykler, og andre kan bli redde for å sykle. Vi 
ønsker at flere skal være aktive og være i fysisk 
aktivitet.MAnge elever og beboere hadde blitt glade 
om dere kunne fikse skoleveien, så vi lurer på om 
dere kan fikse det og gjøre den tryggere 

Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Fortauet i Juvelveien blir nå rehabilitert. Det blir 
ferdig neste år. 
 

 
Flere skoler stilte spørsmål om det var mulig å 
få tilbake leirskoletilbudet. 
 
Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Sandnesskolen har fått beskjed om å spare mange 
millioner. For å få dette til, måtte vi se på hva som 
ikke var lovpålagt. Leirskole er ikke lovpålagt, 
derfor ble det et av de områdene vi kunne kutte. Det 
var ikke med lett hjerte en kom med forslag om å 
kutte i leirskole, men vi måtte prioritere de aller 
viktigste tingene. Lærere, PCer, osv måtte komme 
før leirskole. Sandnes bystyre skal vedta 
økonomiplanen i desember. Der vil innsparingene i 
skolen tas opp. Men ordfører og flere partier har nå 
sagt at de ønsker at dere skal få dra på leirskole og 
vil gjøre sitt for at pengene som trengs skal bli 
overført til skolene. 
 
Ordfører: 
Kommunene får penger fra staten som igjen blir 
overført til skolene. Det er skolene som best kan 
bestemme om de kan prioritere leirskole.  

 
Arne Skretting og Sara Friestad Hansen - Lura 
skole 
Hvite fotgjengerfelt på Lura er svært dårlige, og det 
er da vanskelig å se hvor vi skal gå over. Kan dette 
bli malt på nytt? 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Vi tar trafikksikkerhet på alvor og vil ta dette 
videre. Til orientering så blir fotgjengerfelt merket 
hvert år for de midler en har tilgjengelig. 
Fotgjengerfelt i sentrum blir her prioritert. 
 



 

Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
Det er ikke noe lys mellom Lyngholen og Gjeteren, 
både barn- og ungdomsskoleelever bruker denne 
veien til både skole og fritidsaktiviteter. Kan dere 
sette opp lys der? 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Ane orienterte om «Bedre skolevei» prosjektet. Lys 
mellom Lyngholen og Gjeteren vil vi se nøye på, 
men kan ikke love noe. 
 

 

Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
Vi trenger flere sykkelstativer på Lundehaugen 
ungdomsskole. Mange av elevene får ikke plass til 
syklene sine. Vi vil gjerne ha tak over syklene i 
tillegg, de blir fortere slitt dersom de får mye regn 
og vint på seg. Har dere tenkt å gjøre noe med det? 
 
Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Dette var et tema på BUBS i fjor også, men da 
hadde vi ikke øremerket midler til dette. I år har 
Sandnes Eiendomsselskap KF avsatt kr 500.000 til 
sykkelparkering i forslag til økonomiplan (ØP) 
2017. Vi kan ikke si noe før planen er endelig 
vedtatt. Dersom dette går igjennom vil det bli bra 
med sykkelparkering i fremtiden. 
 
 
 
Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
IKT-satsning i kommunen. Vi har mange gamle 
pc’er, mange er i dårlig stand og vi har et veldig 
dårlig internett på skolen. Hva har dere tenkt å 
gjøre? 
 
Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Det er skolen som må sette av penger til å kjøpe inn 
datamaskiner og bytte ut utdaterte maskiner med 
nye maskiner. Dersom internett er dårlig så kan IT 
kartlegge hvilke tiltak som må utføres for å få et 
bedre internett. Jeg kan røpe at vi har fått en gave 
fra Sandnes sparebank på 1 million kroner til 
skolene som nå har startet med koding som valgfag. 
Lurahammaren, Giske og Riska blir derfor 
prioritert, men vi har fått lov av Sandnes sparebank 

til også å fordele en del maskiner til de andre 
ungdomsskolene. Det betyr at Lundehaugen rett 
over nyttår vil få en god del nye datamaskiner. 
 
 
 
Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
Vi har et overgangsfelt ved FUS Håpet der det er 
dårlig sikt mot busslusene. Bussene kjører fort og 
det er fort gjort at de små skoleeleven ikke ser seg 
om. Har dere tenkt å gjøre noe med dette? 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Når det gjelder overgangsfeltet ved FUS Håbet, så 
skal Grønt, idrett og vei (GIV) ta en sjekk der hvis 
buskene er vokst for store. Da skal de i så fall 
klippes. 
 
 
 
Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
Lundehaugen ungdomsskole har et relativt kjedelig 
uteområde. Det gjør at vi er mest inne. Vi lurer på 
om det er mulig å fikse dette, så vi kan få mer å 
holde på med ute.  
 
Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Når det gjelder utearealet på Lundehaugen så viser 
vi til økonomiplanen og budsjett for 2017 der det er 
satt av en halv million kroner til volleyballbane og 
parkouranlegg som skal være utfordrende og 
utviklende for både balanse, bevegelighet og styrke. 
 
 
 
Julie Høie Nordbø og Live Hundsnes - 
Lundehaugen ungdomsskole 
På Bogafjell har vi en veldig gammel fotballbane. 
Der er det dårlig lys. Vi lurer på om kommunen har 
tenkt å gjøre noe med dette? 
 

Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
På kunstgressbanen på Bogafjell er ikke kravet til 
lys så strengt, siden det bare er en treningsbane. 
Det er ikke satt av penger til mer lys der. 

 
 



 
Eileen Kristoffersen og Samuel Joakimsen 
Ordfører, når kommer den nye svømmehallen på 
Austrått og hvorfor er det så lite penger til skole? 
Vanessa Linjord og Reem Fakak – Øygard 
ungdomsskole 
Hvorfor sparer kommunen så mye penger på skoler 
nå?  
Hvorfor har dere kuttet ned på delingstimene? 
Julie Skretting Markhus og Vilde Fidjeland,  
Skeiene skole 
Vi vet at kommune ikke har god råd, men vi synes 
ikke dette skal gå ut over skolene og elevene. 
Småsøsken av oss får ikke oppleve for eksempel 
høstfest og andre kjekke ting som vi fikk. Vi kunne 
vært foruten ny Langgate og nytt rådhus, hvis 

pengene gikk til skolene heller. 

Ordfører: 
Vi må spare i alle kommunale tilbud, ikke bare i 
skolen. Det er mange som har blitt sagt opp fra 
jobbene sine og derfor er det mange flere 
arbeidsledige nå enn før. Det betyr at vi får mindre 
skattepenger, og kommunen kan ikke bruke mer 
penger enn den har. 
Vi har 4 milliarder som vi må bruke på ulike ting. 
Det er kanskje ikke sånn at alle synes Langgata er 
viktig eller at kultur er viktig, men politikerne må 
allikevel bevilge penger også til dette. De som vil 
engasjere seg i hvordan pengene bør brukes må 
engasjere seg i politiske partier og være med i 
debatten. Hadde vi hatt mer penger hadde vi brukt 
mer penger. Vi bruker mye penger i skolen nå og 
får gode resultater. Vi prioriterer læreren i skolen. 
 
Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Skolen må spare inn mange millioner. Da må vi 
først prioritere det som er lovpålagt, deretter det 
som ikke er lovpålagt. Dette gjelder for eksempel 
leirskole og skolefrukt. Delingstimer er heller ikke 
lovpålagt, og vi kan derfor ikke ha så mange 
delingstimer som før. Det er viktigst for skolen å 
prioritere flest lærere. 
 
Bente Sævland og Hanna Einarsdotter Vetrhus 
Lurahammaren ungdomsskoleskole 

Det interne telefonsystemet på skolen, som skal 
varsle om friminutt og formidle andre beskjeder, 
virker ikke. Elevene vet ikke når det er friminutt 
også videre. Det koster 60.000,- med et nytt anlegg. 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Telefonsystemet kan kanskje kobles opp mot 
brannvarslingsanlegget og spare dyre 
investeringer. Det jobbes med en løsning på dette. 

 
Johannes Knutsen Vik Andersson – Buggeland 
skole 
Det er en del gangstier på Bogafjell som er mørke. 
To av disse ligger rett ved Buggeland skole. Flere 
av elevene er litt redde når de må gå i mørke til 
skolen. Kan kommunen ordne lys? I tillegg er det 
mørkt på grusstien mellom Lyngholen og Gjetaren. 
 
Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Dette vil vi se på i forbindelse med «Bedre 
skolevei» prosjektet. Alle skoleveier blir vurdert 
hvert år. Når nye boligfelt og veier blir bygd blir 
dette gjort samtidig. 
 
Johannes Knutsen Vik og Emma Stanghelle 
Andersson – Buggeland skole 
Uteområdet på Buggeland skole er ikke så veldig 
fint. Det finnes nesten ingen lekestativer og det 
meste er bare grus og asfalt. Nå som skolen bygges 
ut, vil det bli mindre lekeareal på flere elever. Vi 
lurer på om kommunen vil gjøre noe med 
uteområdet på Buggeland skole nå som det er en 
utbygging? 
 
Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Det er ikke avsatt store midler til oppgradering av 
uteområdet på skolen i forbindelse med 
byggeprosjektet. Sandnes Eiendomsselskap KF vil 
gjerne ha innspill på aktiviteter og tiltak som 
elevene ønsker. Dere må gjerne gi innspill via 
elevrådet på skolen. En vil se om det er mulig å få 
satt av midler til en fremtidig oppgradering av hele 
eller deler av uteområdet. I forslag til ØP 2017-
2019 har vi meldt inn behov for kr 400.000 til 
drenering og sikring i 2017, og kr 500.000 til nytt 
lekeutstyr i 2018.   
 

 



Jacob Flaten, Høyland ungdomsskole  
Er det noen mulighet for å få tilbake 
skolefruktordningen? Vi savner dette energipåfyllet 
i løpet av skoledagen. 

Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Dette er ikke lovpålagt og må dermed 
nedprioriteres. Frukt er viktig og sunt, men skolen 
kan ikke betale for det lenger. 

 

 

Julie Skretting Markhus og Vilde Fidjeland,  
Skeiene skole 
Er det en mulighet for å få gratis buss? Grensen for 
dette i dag er 4km. Det er kjipt for de som bor rett 
innenfor grensen. Det er mye biltrafikk og farlig for 
de som må sykle til skolen. Vi ønsket først å foreslå 
at grensen settes ned til 2 km, men har landet på 
3km. Eventuelt kan det gis 50% rabatt på buss for 
de som bor over 3km fra skolen. 

Svar: Pål Larsson, kommunaldirektør 
Grensene for busstransport som vi forholder oss til 
er fastsatt i opplæringsplanen. En kommune kan 
sette egne grenser, men det vil koste mere penger. 
 

 

Jenny Tangen og Sabrina Eyob Tesfa – Figgjo 
skole 
Hvordan kan elevrådet hjelpe kommunen når det 
skal bygges ny skole på Figgjo? 
 
Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Innspill til byggeprogram og løsninger på skolen 
må gå via Oppvekst skole. Sandnes 
Eiendomsselskap KF ønsker en god dialog med 
elevrådet på skolen, og vil gjerne komme og 
presentere skisser for skolen og uteområdet. 
 
 

John Andreas Tjelta og Mari Hauge, Sandnes 
friskole 
Elevrådet vårt har et ønske om gangbro over 
jernbanen. Mange som går tur i området kunne også 
brukt gangbroen. Slik det er nå oppstår det 
trafikkfarlige situasjoner og trafikkaos. 

Svar: Kristin Barvik, Kommunaldirektør Kultur 
og Byutvikling 
Takk for godt innspill om gangbro over jernbanen. 

Det tar vi med oss videre i arbeidet. Det er 
avhengig av jernbanens planer og videre arbeid og 
et tiltak som dette er veldig kostnadskrevende, men 
vi tar som sagt innspillet med oss videre. 

 

Tuva Opdal og Hanne Midtgård – Ganddal 
skole 
Vi på Ganddal skole er opptatt av sikkerheten rundt 
skolen, og på skoleveien vår. Det har nå blitt like 
mange biler på den gamle riksvei 44 gjennom 
Ganddal som det var før de bygde den nye veien 
utenfor Ganddal. Den nye motorveien skulle avlaste 
riksveien og sikre skoleveien for elevene på 
Ganddal skole. Det bygges stadig nye industribygg 
rundt Ganddal, på Foss Eikeland, Orstad og på 
Kvål. Det bygges blant annet et stort lager for Rema 
1000 og et stort nytt sorteringsanlegg for Posten. 
Disse byggene vil øke trafikken gjennom Ganddal. 
Dette kunne dere lese om i Sandnesposten 10. 
november. Her snakker ordføreren om behovet for 
sikring av veien. I avisen står det at det totalt vil 
passere mellom 600-700 trailere, lastebiler og 
varevogner for vareleveringer gjennom Ganddal 
daglig. Dette på toppen av all trafikk som er nå. 
Dette kan vi ikke akseptere uten at det gjøres noe 
for å sikre skoleveien vår. Barn og unge oppfordres 
til å gå til skolen i stedet for å bli kjørt, da trenger vi 
en trygg skolevei.  Vi på Ganddal skole trenger at 
fartsgrensen på riksveien senkes og at det blir satt 
opp fartsdumper ved skolen. Vi ønsker også et 
overgangsfelt på riksveien ved busstoppet ved 
Ganddal bydelshus. Her ønsker vi også at det settes 
opp blinkende lys som markerer at det er et 
overgangsfelt der. 
Det er mange ungdommer som tar buss og som 
springer over veien for å nå denne. Det resulterer i 
at små elever ofte gjør det samme. Dette er 
livsfarlig da det er vanvittig mye trafikk, og veldig 
mange store og tunge lastebiler som kjører fort. 
Vi ber innstendig om raskest mulig behandling og 
at det settes inn tiltak i denne saken. Ta gjerne turen 
til oss for å se hva vi mener. Vi har ingen liv å 
miste. Noen må ta ansvaret for å bedre sikkerheten 
rundt skolen. 
 
  



Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Det er mange som er med å vurdere 
trafikksikkerhet. Det vil alltid være en utfordring 
fordi byen utvikler seg i ujevn takt. Nå er det 
planlagt store næringsbygg, og da vil slike 
situasjoner oppstå. Det er Fylkeskommunen som 
eier veien der de nye næringsbyggene kommer. Ny 
vei er under utbygging og trafikksikkerheten følges 
nøye opp. Det er gjort flere vurderinger for 
overganger langs Jærveien. Det er konkludert med 
at underganger er sikreste adkomst, derfor er 
gangfelt ikke aktuelt. Flere underganger er 
kostnadskrevende, og det er Statens vegvesen som 
er ansvarlig. 
 
Ordfører: 
Dette er en viktig sak. Det er kalt inn til folkemøte 
på Ganddal i neste uke om dette. Her håper vi å få 
gode forslag. Det er et problem med mye trafikk i 
alle bydeler, og vi er veldig opptatt av trygge 
skoleveier. 
 

Emilie Stangeland, Malmheim skole 
Kan vi få ny ballbinge? Vi er en liten skole, men 
ballbingen blir brukt hele dagen. Slik det er nå 
renner ikke regnvann ut og det blir sørpe som de 
små ungene sklir i og slår seg 

Svar: Stein Dirdal, forvaltningssjef, 
Eiendomsforvaltning 
Flere har slitte ballbinger, blant annet på 
Malmheim. Det er planlagt en oppgradering og 
opparbeidelse og vi vil se på saken i sammenheng 
med dette. 
 
Frida Bakk Holm – Iglemyr skole 
Vi har råtne planker i målene i ballbingen på skolen 
vår. Kan disse skiftes? 

Svar: Ane Rostrup, seksjonsleder idrett, park og 
vei 
Det er ikke skolen som eier ballbingen på Iglemyr, 
men Austrått bydelshus. Vi har vært i kontakt med 
dem og dersom dette ikke er ordnet vil vi ta kontakt 
igjen. 

 

 
 
 
Barn og unges bystyre ble filmet av Ung Medialab. Sendingen er tilgjengelig her: 
https://www.youtube.com/watch?v=9xAexp6Hn1A 

Ordfører takket alle for gode innspill og ønsket alle vel hjem! 


