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Dette var 21. gang BUBS ble arrangert i Sandnes.  
Møtet ble ledet av Ordfører Stanley Wirak.  
Ung ordfører Nils Gudmund Devold Midtun 
representerte Sandnes unge, og var varaordfører for 
dagen.  Nils Gudmund 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: Anna Maria Popova sang 
Rihannas «Russian Roulette». 

Fra administrasjonen deltok: 
Bodil Sivertsen, rådmann 
Liv M.R. Pedersen, rådgiver Kultur (arrangør BUBS) 
Roald Brekke, rådgiver Kultur (arrangør BUBS) 
Nina Osland, rådgiver Kultur (arrangør BUBS) 
Aud Venke Østerhus, rådgiver Fagstab skole (arrangør 
BUBS) 
Gry Mattingsdal, konsulent Kultur 
Silje Espeland, konsulent Kultur 
Reidar Johannesen, UngiSandnes.com Kultur 

Solveig Engelsen, UngiSandnes.com Kultur  
Pål Larsson, kommunaldirektør Oppvekst skole 
Kristin Barvik, kommunaldirektør Kultur og 
byutvikling 
Leif Aarthun Ims, Kommunaldirektør Teknisk 
Leif Arne Th. Andreassen, forvaltningssjef Sandnes 
Eiendom KF 
Gorm Lybeck Kjernli, rådgiver Samfunnsplan 
Helene Bergsland, barnas representant 
 
Politikere: 
Arne B Espedal (Ap) 
Anne Grethe Brandal (H) 
Heidi Bjerga (SV) 
Inger Lise Erga (FRP) 
Julian F. Osorio (V) 
Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) 
Erlend Kristensen (MDG) 
Trond Niemi (KRF) 
 
Fra Sandnes unge bystyre møtte: 
Nils Gudmund Devold Midtun 
Ida Pollestad 
Anna Grøsvik Fosse 
Linnea M. Hamre 
Julie Høie Nordbø 
 
Ungdomsrepresentanter fra bydelsutvalg: 
Hanna J. H. Joltlom, Austrått Bydelsutvalg 
Anders Haga, Austrått bydelsutvalg 
Vegard Sigurdsen, Figgjo bydelsutvalg 
Stine Søndervik Bråstein, Figgjo bydelsutvalg 
 

 

 

 

  

Protokoll fra Barn og unges 
bystyre 2017 

21. november 2017 i bystyresalen, 
Sandnes Rådhus 



Deltakerliste BUBS 2017 

Nr  Elevrepresentant  Skole 

1  Amalie Alvestad  Buggeland skole 

2  Vivel Ravndal  Buggeland skole 

3  Håvard Haugen  Smeaheia skole 

4  Steffen French  Smeaheia skole 

5  Daniel Spanne  Ganddal skole 

6  Thomas Nordbø  Ganddal skole 

7  Odin Lund  Malmheim skole 

8  Marit Skadsem  Malmheim skole 

9  Ariana Samiei‐Rad  Bogafjell skole 

10  Bastian Dørheim Johansen  Bogafjell skole 

11  Elina Tenmark  Trones skole 

12  Eirin Næss  Trones skole 

13  Birk Klippen  Hana skole 

14  Eirik Wathne  Hana skole 

15  Sofie Rasmussen  Høle barneskule 

16  Sindre Vold  Høle barneskule 

17  Milla Sofie Hansen  Sørbø skole 

18  Nora Ravndal  Sørbø skole 

19  Andrea Johnsen  Kyrkjevollen skole 

20  Maiken Buljo  Kyrkjevollen skole 

21  Knut Levang  Sviland skule 

22  Miriam Sviland  Sviland skule 

23  Jesper Sagli Johnsen  Austrått skole 

24  Einar Van Zanten  Austrått skole 

25  Thea Rønneberg Årdal  Aspervika skole 

26  Emme Annie Bringedal  Aspervika skole 

27  Emma Paulsen  Hommersåk skole 

28  Elias Boganes  Hommersåk skole 

29  Sindre Sele  Iglemyr Skole 

30  Kristine Å. Hetland  Iglemyr Skole 

31  Gabriel Penthia‐Bogstrand  Lura skole 



32  Sara Friestad Hansen  Lura skole 

33  Daniel Angelsen  Sandved skole 

34  Ina Hamre  Sandved skole 

35  Anna Bjørnsen   Maudland skole 

36  Rakel Hanum Restorff  Maudland skole 

37  Ronja Hjørnevik Johannessen  Figgjo skole 

38  Edvin Gitle Tangen  Figgjo skole 

39  Emma Handeland  Porsholen Skole 

40  Helene Johansen Folkvord  Porsholen Skole 

41  Thea Linnea Egeland Soma  Sandnes Friskole Barneskole 

42  Johannes Stokka  Sandnes Friskole Barneskole 

43  Kira Moen  Stangeland skole 

44  Tora Johnsen Etterlid  Stangeland skole 

45  Tomine Thidesen  Høle ungdomsskule 

46  Daniel Frøland  Høle ungdomsskule 

47  Tara Espeland  Høyland ungdomsskole 

48  Arian Hussien  Høyland ungdomsskole 

49  Jakob Risdal  Riska ungdomsskole 

50  Andrine J. Moen  Riska ungdomsskole 

51  Lene Thorvaldsen  Sandnes friskole ungd.skole 

52  Marcus Refvik  Sandnes friskole ungd.skole 

53  Vanessa Linjord  Øygard Ungdomsskole 

54  Julie Kvam Johnsen  Øygard Ungdomsskole 

55  Andrea Mimic  Giske ungdomsskole 

56  Mathilde Aas Aareskjold  Giske ungdomsskole 

57  Nora Karoline Isaksen  Lundehaugen ungd.skole 

58  Erlend Rolstad Skjæveland  Lundehaugen ungd.skole 

59  Hedda Frøland  Lurahammaren ungd.skole 

60  Vy Le  Lurahammaren ungd.skole 

61  Rikke Johnsen Egeland  Skeiene ungdomskole 

62  Jørgen Ødegård  Skeiene ungdomsskole 
 

 



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 Flyktningehjelpen som fikk tildelt barnas humanitære fond i 2016. 
En film fra Flyktningehjelpen ble vist, som fortalte hva organisasjonen arbeider med. 
 

 I år skulle BUBS gi kr 75.497,- til et humanitært prosjekt. Elever fra Smeaheia skole og Skeiane 
ungdomsskole hadde valgt ut 3 aktuelle organisasjoner som kunne søke om penger fra BUBS. Unicef, Leger 
uten grenser og Flyktningehjelpen ble presentert. 
 

 Vedtak Barnas humanitære fond. 
Den organisasjonen som fikk flest stemmer fra skolene i år var Leger uten grenser. De skal bruke pengene til 
å gi livreddende vaksiner til barn verden over. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2016 – kr 75.307,- Gi flere barn og unge mulighet til skolegang – Flyktningehjelpen.



Sak 2: Orientering om store tiltak som fikk 25 000 kr i 2016 

 

Oppgradering av ballbingen på Ganddal skole v/Daniel Spanne og Thomas Nordbø. 

«Vi på Ganddal skole er midt i arbeidet med å fikse opp ballbingen vår. Vi er så heldige at Ganddal idrettslag og 
FAU er med oss på denne jobben.  

Vi har hatt møte med flere fra Ganddal idrettslag for befaring av ballbingen vår. Der ble vi tipset om at 
Randaberg arena skal skifte dekke / kunstgress. Det er tatt kontakt med de og vi har fått veiledning i hvordan vi 
skal gå frem angående dette. Vi står nå på liste over å få «arve» dekke derfra. Dette vil skje i juni måned 2018. 
Før det vil noen fra idrettslaget, FAU ved skolen vår og andre engasjerte rundt skolen hjelpe med dugnad og 
forberedelser av bingen. Det skal skiftes bord, legges beslag på det som mangler og beises. Dette vil koste, men 
også transporten av dekket vi får og matter til å legge under dekket. Da blir de 25 000,- som vi var så heldige å få 
av BUBS i fjor brukt. Det koster en del mer enn kr 25 000,- men de kommer veldig godt med i arbeidet vi nå 
holder på med. FAU har søkt om midler til nytt nett rundt ball bingen, og vi vil søke om mer midler hvis det blir 
behov for det. (Representantene fra GIL fraråder oss å bruke penger på nett, da de har erfaring med at det koster 
mye penger med vedlikehold. Elever og andre bruker ofte nettene som klatrenett og det tåler de ikke. Men dette 
må vi ta med FAU på neste møte) 

Vi må også få kontakt med de ansvarlige i kommunen som har asfaltert skolegården. Det er lagt haug med asfalt 
oppover treveggen i ball bingen. Dette fører til at det blir store oversvømmelser inne i ball bingen som igjen 
fører til at dekket blir ødelagt. Dette må skrapes / hogges vekk så vannet kan renne ut i vannkummen.  

 

 

Ungdomsfestival i Sandvedparken 
v/ Vanessa Linjord.  

« Festivalen vår ble en stor suksess, og vi 
mottok mange gode tilbakemeldinger fra 
de andre ungdomskolene, både fra elever 
og lærere. Jeg som elev synes at dette var 
svært spennende og veldig kjekt å få være 
en del av. Jeg møtte flere nye, og en del 
kjente. Det var veldig sosialt og en virkelig 
morsom,  gøy ting å delta på. 

 

 

Sandnesposten var inne og skrev en sak om festivalen. Viser også noen bilder fra sommeren 2017 der elever 
blant annet griller, kjører zip-line, opptrer, og skyter med pil og bue.  

Pengene vi fikk i fjor var til veldig stor hjelp. Pengene gikk til for eksempel leie av zip-line og 
sikkerhetspersonell, pil og bue som vi kan bruke dette året også, og mye mer. 

Neste festival blir i 2018, og vi håper at alle blir med på den også, og at den blir like bra som den i 2017. Vi vil 
takke veldig mye for pengene vi fikk av BUBS. Vi er veldig stolte av Inger, musikklæreren vår, og alle 
tiendeklassingene som fikk dette til i fjor. Nå er vi i gang med slagordkonkurranse til neste års festival.» 



Sak 3: Fordeling av mindre strakstiltak 

Ordføreren presenterte gruppenes forslag til fordeling av mindre strakstiltak. 

 

 
 
 

  

Skole Tiltak Beløp 

Aspervika skole Lekeutstyr 2100 
Austrått skole Trivselsleker 3000 
Bogafjell skole  Headset 2600 
Buggeland skole Fotballer og håndballer 2400 
Figgjo skole Bøker og lekeutstyr 3000 
Ganddal skole Trivselsleker 3350 
Giske ungdomsskole Vindusholdere 2000 
Hana skole Headset 2700 
Hommersåk skole Leker til utlånsbod 3000 
Høle skole - barnetrinn Baller og andre småleker 2000 
Høle skole - ungdomstrinn Reparere gapahuk 5000 
Høyland ungd. skole Benker i vestibylen 3700 
Iglemyr skole Basketballkurv 2600 
Kyrkjevollen skole Satsbrett/trampoline 3200 
Lundehaugen ungd. skole  0 
Lura skole Ballkasser 2600 
Lurahammaren ungd. skole Sittegrupper 4500 
Malmheim skole Bøker og aktivitetsleker 3350 
Maudland skole Utstyr til friminutt 2150 
Porsholen skole Maling til vegg og benk 2150 
Riska ungd. skole Materialer til innendørs benker 4800 
Sandved skole Bøker til skolebiblioteket 2600 
Skeiene ungd. skole Gymutstyr 4300 
Smeaheia skole Leker til utegym 1700 
Stangeland skole Gymutstyr 3500 
Sviland skole Overnatting på skolen 2500 
Sørbø skole Nissefest 3200 
Trones skole Benk 3000 
Øygard ungd. skole  0 
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 AirTrack til Bogafjellhallen  25 000 

Gruppe 2  Asfaltspill til Trones skole  25 000 

Gruppe 3 Oppgradere lekeplassen – Aspervika skole  25 000 

Gruppe 4 Nytt nett i fotballbingen på Iglemyr skole  25 000 

Gruppe 5 Skaterampe på Maudland skole  25 000 

 

 

Forslag fra gruppen om fordeling av større strakstiltak ungdomstrinnet 

Gruppe 6 Sandvedfestival – Øygard ungdomsskole 11.000 

 Bordtennisbord på Høyland ungdomsskole 14.000 

Gruppe 7 Benker og lys til uteområdet på Giske ungdomsskole  25.000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Innlegg og kommentarer fra 
BUBS: 
 
 
 
Fordeling av midler store tiltak – 
BARNETRINN 
 

 
Thea Rønneberg Årdal -  Aspervika skole 
Vår skole er farlig. Klatrestativet er utslitt og 
mye av det andre utstyret er også det. Vi 
trenger ny lekeplass. 
 
Anna Bjørnsen – Maudland skole 
Vi vil ha skaterampe. Mange bor i området 
rundt skolen og den kan brukes av alle, også på 
fritiden. Vi har masse plass ved nedre 
skolegård, og har tenkt å ha den der. Det er 
mange som vil sparke i friminuttene, og vi har 
ønsket oss skaterampe lenge nå. 
 
Amalie Alvestad – Buggeland skole 
Vi stemmer for AirTrack på Bogafjellhallen. 
Det er en matte med luft, som vi kan turne og 
hoppe på. Det er gøy og sosialt, den kan brukes 
av alle, både elever på skolen og de som bruker 
Åpen hall. Det er også mange naboskoler som 
kan bruke den. Det er et sosialt tiltak som kan 
gjøre at folk blir kjent på tvers av skolene. 
 
Sindre Sele – Iglemyr skole. 
Ønsker oss nett i fotballbingen fordi folk har 
ødelagt det. Nå er det planker der, som gjør at 
det er vanskelig å se om det er mål. I tillegg 
skader folk seg når det blir hardt sprett tilbake. 
 
Helene Johansen Folkvord og Emma  – 
Porsholen skole 
Vi ønsker oss en stor sklie. Den vi har er alt for 
liten. En stor sklie i skolegården kan brukes av 
alle, også på fritiden. Vi hadde en stor sklie  
før, men den ble tatt vekk og mange savner 
den. Det vil bli et bedre skolemiljø og et bedre 
lekemiljø på fritiden.  
 

Elina Tennmark – Trones skole 
Vi ønsker oss asfaltspill. Alle har glede av 
spillet, og det kan også brukes til undervisning. 
Funksjonshemmede ved forsterket avdeling og 
Trones barnehage kan også bruke det. Barn 
som bor i sentrum kan bruke spillet på 
ettermiddagene og i helgene. 

 
Det ble foretatt prøveavstemming. Ingen av 
forslagene fikk absolutt flertall, men 
Aspervikas forslag om oppgradering av 
lekeplass fikk flest stemmer.  

 
Eirin Ness – Trones skole 
Vi har veldig lyst på asfaltspill. Det kan 
funksjonshemmede personer bruke, 
barnehagen ved siden av kan bruke det. Det 
kan brukes etter skoletid og alle kan være med 
på det. 
 
Anna Bjørnsen – Maudland skole 
Vi vil ha skaterampen fordi det bor mange barn 
i nærheten av skolen. Den kan brukes på 
fritiden og i helgene, så slipper folk å kjede 
seg. 
 
Milla sofe Hansen – Sørbø skole 
Jeg vil bare si at det er viktig å bruke penger på 
Aspervikas forslag fordi det kan være farlig, 
istedenfor å bruke penger på det som er kjekt. 
 
Kristine Ø. Hetland - Iglemyr skole 
Vi håper dere kan stemme på vårt forslag. Det 
er mange som får stygge skader på grunn av 
forholdene, derfor er dette et godt og viktig 
forslag. Det gjelder ikke bare for elevene, men 
også for barnehage unger, eldre og andre. 
 
Thomas Nordbø – Ganddal skole 
Når det gjelder AirTrack for Bogafjellhallen, 
er dette bra fordi det ikke bare gjelder en skole, 
men mange andre kan bruke det. 

 
Det ble foretatt avstemming. Aspervikas 
forslag om oppgradering av lekeplass fikk flest 
stemmer.  

 



Fordeling av midler store tiltak – 
UNGDOMSTRINN 

 
Vanessa Linjord – Øygard Ungdomsskole 
Dere lurer kanskje på hvorfor vi skal få penger 
i år når vi fikk i fjor. Det er ganske enkelt fordi 
vi trenger penger i år også. Det var suksess i 
fjor. Det koster å leie Zip-line og arrangere 
aktiviteter. Vi vil at festivalen skal bli like bra i 
2018 som i 2017. Dette er kjekt for alle 
ungdomsskolene, og vil at festivalen skal bli en 
tradisjon, slik at dere også kan delta på dette. 
Vi vil at dere skal få være med på kjekke 
aktiviteter og få treffe nye venner fra andre 
skoler. Det er en god avslutning på skoleåret 
og en uvanlig og kjekk skoledag. Øygard 
elevene skal arrangere festivalen sammen med 
musikklæreren. Barneskolene bør også stemme 
på dette slik at de også får være med på festival 
når de kommer på ungdomsskolen, og for at 
dere synes det høres kjekt ut. 
 
 

 

Andrea Mimic og Mathilde Aas Åreskjold  – 
Giske Ungdomsskole 
Giske ønsker å fikse opp deler av skolegården. 
Vi trenger en plass å være siden alle må være 
ute i friminuttene. Dette skaper mye negativitet 
i skolehverdagen, da mange ikke har lyst til å 
gå ut i dårlig vær. Vi har tak over et området, 
og der vil vi ha noen border og benker, en 
levegg og litt lys. I dag er det bare tre benker, 
som det er kamp om. Dette kan være et sted 
andre også kan være, ikke bare for elevene. 
Dette er et tiltak som også varer over flere år, 
og ikke bare i noen måneder. 

Replikk Vanessa Lind – Øygard 
ungdomsskole 
Hvordan kommer dette alle til gode? 
Svar: vennegjenger kommer og bruker 
skolegården, og vår skole ligger nær 
stadion, og derfor kommer dette alle til 
gode. 

 
 
 
 

Det ble foretatt avstemming: 
Gruppe 6 sitt forslag om ungdomsfestival i 
Sandnes og bordtennisbord til Høyland fikk 
flest stemmer. 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

BUBS 2017 har fordelt straksmidler til følgende store prosjekt: 
 
Sandvedfestival – Øygard ungdomsskole 11.000 

Bordtennisbord -  Høyland ungdomsskole 14.000 

Oppgradering av lekeplass – Aspervika skole  25.000 

 



Sak 6:  Åpen Post - spørsmål og svar

Skole Spørsmål Svar

Aspervika skole "Vi er glade i byen vår". I 2007 fikk Sandnes kommune på 
plass det flotte salgordet: Sandnes i sentrum for fremtiden - 
romslig, modig og sunn. På kommunen sin hjemmeside står 
det mye om at vi er en ung befolkning i kommunen vår, ca 
30% er under 20 år, og det er jo bra.. eller er det det? 
Barndommen vår er nå og vi har det stort sett veldig bra. 
Trafikk - og trafikksituasjonen er tema som både elevrådet og 
FAU ved Aspervika skole er opptatt av. Derfor er vi velig 
overrasket over at kommune har bestemt å stenge nederste del 
av Skippergata for vanlig trafikk. Først har vi mistet den gode 
barnehagen i Asperholen. Voksne og barn er nå i nye 
Kleivane barnehage på Austrått. Vi syns det er merkielig at 
bydelen deles i to, og det føles som om vi i Aspervika sitter 
igjen med Svarte-Per. Mange av oss går på friitdsaktiviteter 
og trening både på Øygard og i Hanahallen. Hvis Skippergata 
stenges, må foreldrene våre bruke mye mer tid og drivstoff 
for å kjøre lange omveier. Det er jo ikke miljøvennlig heller. 
Det vil føre til  at det blir enda farligere og enda flere biler i 
sentrum. Stakkars Austrått som har fått mye mer trafikk, 
lyder og bråk når det er så mange som tvinges å kjøre forbi 
der. Vi syns det er trist når folk flytter og slutter på skolen 
vår. Vi tror enda flere vil flytte når det blir så vanskelig å 
komme seg til bydelen vår. Vi håper vi kan få fortsette å kjøre 
i Skippergata.

Ordfører: Skippergata skal ikke stenges. Det vi vurderer er å 
legge begrensninger for gjennomkjøring og eventuelt gi 
fortrinn for bussene.

Aspervika skole Det e mye hærverk på skolen vår, både tagging og ødelagte 
basket nett. Er dette noe som det kan gjøres noe med?

Ordfører minnet BUBS på at dette handler om holdninger. Et 
basketballnett koster ikke så mye, så det bør kunne ordnes 
straks. Kommunaldirektør Pål Larsson sa at både elevrådet, 
FAU og SU har en viktig rolle her. Det kan lages klare 
ordensregler, men ser at dette kan være vanskelig å føle opp 
på ettermiddag- kveldstid. Noen skoler har satt opp 
videokamera.

Austrått skole Vi synes det er urettferdig at for eksempel Bogafjell har fine 
blå og gule vegger, mens vi ikke kan ha noe annet en lysegrå. 
Hvorfor kan vi ikke få male veggene i fine farger på Austrått 
skol også? Hvorfor er det så ulikt på skolene? Skolen er blitt 
blitt malt, men det ble brukt kjedlige farger. Hvorfor ble det 
ikke brukt friske farger? 

Skolen ble malt utvendig 2017, nye gjerder utendig er oppsett i 
2017. Skolen har fått betydlig oppgradering av ventilsajon og 
nye varmeløsninger. Flere rom ble også pusset opp og malt, 
men det var ikke meldt inn ønsker om andre farger.

Austrått skole Austrått skole har fått lite midler til oppussing, utsmykking 
og slike ting. Hvorfor er det ulikt?

De midlene Austrått skole har fått har hovedsakelig blitt brukt 
til å få bedre inneluft og varmeanlegg. Noen rom har blitt 
pusset opp.

Austrått skole Vi synes at man burde bruke mer penger på skolene, og ikke 
på flotte Rådhus. Hvorfor denne prioriteringen?

Ordfører: Det er mange som jobber i kommunen og som 
trenger å ha gode arbeidsplasser. Det gamle rådhuset er i 
dårlig forfatning, men vi har fått dispensasjon fra 
Arbeidstilsynet om å bruke det til vi har fått et nytt.  
Oppgradering av det gamle rådhuset ville blitt veldig dyrt og 
lite effektivt å drive. Defor svarer det seg å bygge nytt. Et nytt 
og fint  rådhus vil også være et symbol på at det satses i byen. 
Sandnes er jo en by i vekst og vi ønsker jo alle å ha det fint i 
sentrum. Gode skoler skal vi også ha og vi bruker mye penger 
på å oppgradere skolene. Skeiene og Giske er blitt oppgradert, 
det skal bygges nytt på Bogafjell. Det vil bli gjort mer på 
Austrått etter hvert, men det handler om å prioritere. Ordfører 
anbefaler elevene å ta opp med for eksempel FAU dersom en 
ønsker å gjøre noe med veggene.

Austrått skole På vår skole er det mange elever som sykler til skolen. Vi har 
nesten ikke sykkelstativ, og de vi har er gamle og ødelagte. Vi 
får ikke låst sykle våres skikkelig når vi sykler. Når får vi 
nye?

Det er ikke tildelt mer penger til sykkelstativer i 2018, kanskje 
i 2019.

Bogafjell skole Ved Bogafjell naturbarnehage ønskes det et fotgjengeroverfelt 
over til kirken grunnet farlige episoder. Elevene sykler rett ut 
over veien, skal de bruke fotgjengerfelt så er det feil vei rettet 
mot Bogafjell skole.

Sandnes kommune vil ta dette opp til vurdering i neste møte i 
Trafikksikkerhetsforumet hvor Statens vegvesen, Sandnes 
kommune (Plan og Park, idrett og vei), Sandnes parkering og 
politiet er representert. Skolen vi få svar på dette etter møtet.  



Buggeland skole Uteområde på Buggeland er ikke godt nok, mener elevene. 
Flere ønsker mer lekestativer og ting til skolegården. Vi ble 
lovet flere ting til uteområde etter utbyggingen. Hva har dere 
tenkt å gjøre med dette?

Det bygges nå et parkour anlegg. Foreløpig ikke bevilget noen 
flere midler her, men det er laget en plan for videre utvikling 
hvis det prioriteres mer midler. 

Buggeland skole Flere elver føler seg utrygge til og fra skolen fordi det er så 
mørkt. Vi ønsker lys i bakken ovenfor og nedenfor Buggeland 
skole. Dette har blitt tatt opp før men ingen ting har skjedd 
hittil. Hva vil kommunen gjøre med dette?

Lys i bakken ovenfor og nedenfor Buggeland skole vil bli tatt 
opp på neste møte i "bypakke" Nord Jæren (viktige 
trafikksikkerhetstiltak i Stavanger, Sandnes, Sola og 
Randaberg). Dette er foreslått som et prioritert tiltak. Det vil 
bli vurdert i 2018 om tiltaket blir gjennomført.

Svar i etterkant av BUBS: Buggeland skole har fått midler til 
siktutbedring og kryssinger i 2018. Det er ikke beskrevet 
belysning konkret. Videre konkretisering av prosjektene vil 
kunne avklare om belysning i forespurt område er aktuelt

Figgjo skole Vi har tenkt og komme med et forslag til hvordan 
Figgvedparken kan brukes som en del av skolens uteområdet. 
Vi ønsker større uteområdet til den nye skolen. Derfor vil vi 
legge frem en plan om hvordan dette området kan brukes. 
Hvordan stiller kommunen seg til dette forslaget?

Kommunen er interessert i å se planforslaget over 
Figgvedparken. Vi er allerede godt i gang med å ruste opp 
denne parken til fordel for både skolen og nærmiljøet. Parken 
vil kunne brukes av skoleelever, men må også være 
tilgjengelig for andre i skoletiden.  Parken skal opparbeides og 
det skal komme et nærmiljø anlegg her. Et samlet innspill kan 
sendes prosjektleder Morten Braut Eiendomsselskapet.

Figgjo skole Vi ønsker leksefri. Vi har tenkt på og ha en time lenger 
skoledag og ikke lekser. Er dette mulig og få til?

Det er den enkelte skole som bestemmer om elevene skal ha 
leksefri. De fleste skoler har lekser, og forskning viser at 
lekser er bra og at elevene lærer bedre. Alle skal få lekser som 
er tilpasset sitt nivå. Dersom noen opplever at de har for mye 
lekser bør de, eller foreldrene ta dette opp med skolen. Utvidet 
skoledag er et politisk spørsmål.

Ganddal skole Er det mulig å senke fartsgrensen på Jærveien langs skolen? 
Det er mye trafikk og tungtransport på denne veien. Skolen 
har elever helt ned i fem år. Vi har ingen å miste? Vi har telt 
hvor mange varebiler og tungtransport som kjører på veien 
om morgenen. 

Sandnes kommune vil ta dette opp til vurdering i neste møte i 
Trafikksikkerhetsforumet hvor Statens vegvesen, Sandnes 
kommune (Plan og Park, idrett og vei), Sandnes parkering og 
politiet er representert. Skolen vi få svar på dette etter møtet.  

Lundehaugen ungdomsskole Kan vi få kunstgress på fotballbanen ved LUS? Det kan ikke legges kunstgress på denne banen før resultatene 
av mulighetsstudien (nevnt under) er klar.

I forbindelse med en utvidelse av Lunde Bo- og aktivitetsenter 
ber Bystyret om at det foretas en gjennomgang av eksisterende 
BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. 
Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når 
nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer 
foretas dersom dette er nødvendig.  Bystyret ber om at 
området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av 
Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med 
utvidelse av Lunde BOAS jfr vedtak i Bsak 132/16.

Det anbefales at det igangsettes en mulighetsstudie for hele 
området inkludert Lundehaugen ungdomsskole, Sørbø 
barneskole, eksiterende bo- og aktivitetssenter, 
grønnstrukturen i området, avsatt areal til parkering m.m. I 
mulighetsstudien må det ses på hvor mange plasser det kan 
tilrettelegges for totalt, samt muligheten for tilrettelegging av 
Friplass og kunstgressbane. I tillegg må det vurderes om 
avdeling for unge fysisk funksjonshemmede skal relokaliseres 
i et mer sentrumsnært område.

Lundehaugen ungdomsskole Fra grusbanen på LUS ned mot det nye 
byggefeltet/volleyballbanen er det en liten gress/gjørmebakke. 
Alle elevene fra Håbafjell og Bogafjell bruker denne vei til 
skolen. Er det mulighet for å gruse den bakken slik at det ikke 
blir så gjørmete?

Denne stien skal vi vurdere om en kan gruse opp litt når været 
tillater det.  

Oppfølging etter BUBS: stien er nå gruset.



Lundehaugen ungdomsskole Flere år etter hverandre har det nå kommet spørsmål om 
sykkelstativene på LUS. Det fins ikke nok til alle elevene, og 
flere av de som fins er ødelagte (trykket sammen slik at det 
ikke går å sette inn en sykkel). I tillegg kan vi ikke bruke 
hvert sykkelplass, da fastner syklene i hverandre og de blir 
ødelagte. Har dere planer på å sette opp flere, og bedre 
sykkelstativer på LUS?

Dette vil nok ikke bli priortert før 2019.

Lundehaugen ungdomsskole  Går det at få en bussrute direkte fra Håbafjell/Bogafjell til 
Ganddal? Slik at vi slipper bytte buss i Sandnes.  B15

Har forståelse for at det  virker tungvint å reise omvei, når det 
er kort avstand i luftlinje. Det er fylket som har ansvar for 
buss, sammen med Kolmbus. Kommunen skal ha møte med 
Kolumbus i desember og da skal dette tas opp.

Lundehaugen ungdomsskole Det er veldig lite lys på parkeringen ved LUS. Er det mulighet 
for å sette opp noen gatelykter? Både elever, foreldre og 
personal ved LUS har reagert på dette.

Kommunen vil ta en vurdering på om det er mulig å bytte ut 
lyspærene til LED. Dette vil forbedre lyset.
Det skal også igangsettes vegetasjonsrydding, dette vil også 
forbedre lysforholdene. Dette vil bli utbedret nå i vinter. Det er 
satt av midler til dette.

Lundehaugen ungdomsskole I fjor kom det inn spørsmål om lys ved Lyngholen/Gjeteren, 
men så langt er det ikke kommet noe lys der. Har dere planer 
om å sette opp lys? Det er ønskelig.

Lys ved Lyngholen/Gjeteren ble i fjor satt på en liste over 
steder det ønskes lys. Dette er meldt inn til "bypakke" Nord 
Jæren ( viktige trafikksikkerhetstiltak i Stavanger, Sandnes, 
Sola og Randaberg). Dette er foreslått som et prioritert tiltak. 
Det vil bli vurdert i 2018 om tiltaket blir gjennomført.

Svar i etterkant av BUBS: Buggeland skole har fått midler til 
siktutbedring og kryssinger i 2018. Det er ikke beskrevet 
belysning konkret. Videre konkretisering av prosjektene vil 
kunne avklare om belysning i forespurt område er aktuelt.

Lura skole Strekningen mellom Liljeveien og Furuveien er helt mørk. 
Kan vi få lys her?

Ordfører anbefaler å sende en e-post om dette til kommunen. 
Teknisk sjef vil ta dette med som et innspill når de har mottatt 
e-posten.

Malmheim skole Hvordan kan dere hjelpe barn og unge til å være i aktivitet på 
Malmheim, når det er så lite aktiviteter og apparater å leke i?

Det er nå bestemt at Malmheim skole skal  oppgraderes, så vi 
må avventer vi planer for byggeprosjektet er gjort. Det vil 
komme nytt utstyr da. 

Maudland skole Hver dag er det mange biler som kjører kjempefort ved 
skolen vår. Kan dere ha flere kontroller der? Fartsgrensen er 
30, men mange kjører mye fortere.

Ordfører: Det er Politiet som har ansvaret for dette. Vi skal 
snakke med Politiet og tipse om Maudland.

Sandved skole Vi har blitt lovet sykkestativ siden tidlig i høst. Ikke for å 
mase, men når kommer disse sykkelstativene.

Ordfører: Det skal sjekkes. Er det lovet så kommer de.

Smeaheia skole På vår skole er det mange som sykler, bruker sparkesykkel 
eller skatebrett. Vi lurer på om vi kan få en ramp eller 
halfpipe. Vi vet om en på Soma som vi kanksje kan få overta.

Det skal vi ta med oss som et innspill. Ordfører: send en 
epost til kommunen så vet vi hva det gjelder. Da skal dere få 
svar.

Stangeland skole Sandnes ULF har for få fotballbaner i forhold til treningstider 
og hvor mange som bruker banene. Kan vi få fotballbaner på 
skolene?

Ordfører sa at det jobbes med å få flere kunstgressbaner, for 
disse kan brukes hele året. Både kommunen og idrettslag har 
brukt mye penger på baner. Den nye stadion som skal bygges 
på Sandnes skal også benyttes av lag og foreninger. 
Kommunen skal bruke 1400 timer i året til bruk på dagtid for 
skolene. Kommunaldirektør sier i tillegg at det er gode 
muligheter for fellesprosjekt, ved at FAU og flere andre kan 
gå sammen om å for eksempel søke om ballbinder og 
tippemidler. 

Sørbø skole Mange elever på Sørbø er enig med at det er alt for mye 
trafikk på Ganddal.

Ordfører: Er enig i at det er for mange biler på Ganddal. Det 
jobbes med å få til bedre trafikkforhold. Ny bro over 
godsterminalen vil hjelpe. Det vil bli bra når de store 
ringveiene kommer.

Trones skole Alle er opptatt av at vi skal få tryggere skolevei. Postveien har 
nå blitt forkjørsvei, men gir det en tryggere skolevei?

Ordfører: En har nok gjort en totalvurdering og kommet 
fram til at dette er sikrest. Men dette må vi sjekke ut og 
komme tilbake med et mer utfyllende svar.

Trones skole Det mangeler en port i gjerde ned mot Postveien og derfor 
forsvinner ofte ballen ned der når vi spiller fotball. Kan vi få 
en port.

Ordfører: Send en epost så skal vi se på det.



Trones skole Trones skole mangler nett på basketballbanen. Hvem kan 
ordne det?

Ordfører: det må vi kunne få til. Direktør for Skole, Pål 
Larson: Dette må dere ta opp med FAU og med rektor, da er 
jeg sikker på det ordner seg. 

Replikk fra Thomas Nordbø, Ganddal skole: Vi hadde 
nylig Ganddal IL på besøk. De sa at det er ikke nødvendig 
med basketballnett for de tåler ikke så mye. 

Ordfører sa at en kan prøve det på Trones skole så får vi se 
hvordan det går.

Øygard ungdomsskole Busstopp på Sviland har ingen fotgjenger felt. Slik at eleven 
må krysse hovedveien for å komme til og fra skolen uten at 
det er trygt. Vi ønsker at det kommer et fotgjengerfelt for 
elevene slik at de føler seg trygge på skolen veien.

Sandnes kommune vil ta dette opp til vurdering i neste møte i 
Trafikksikkerhetsforumet hvor Statens vegvesen, Sandnes 
kommune (Plan og Park, idrett og vei), Sandnes parkering og 
politiet er representert. Skolen vi få svar på dette etter møtet.  

Øygard ungdomsskole I Sandbakkeveien har det vært trafikkulykker som elever har 
vært innvolvert, og her mangler det fotgjenger felt. 
Fartsgrensen på stedet er 60 km/t- og vi ønsker at det kommer 
et fotgjengerfelt på denne strekningen slik at eleven trygt kan 
krysse veien.

Sandnes kommune vil ta dette opp til vurdering i neste møte i 
Trafikksikkerhetsforumet hvor Statens vegvesen, Sandnes 
kommune (Plan og Park, idrett og vei), Sandnes parkering og 
politiet er representert. Skolen vi få svar på dette etter møtet.  

Øygard ungdomsskole Det er ønskelig fra elevrådet at fartsgrensen i Kyrkjeveien 
beholder fartsgrensen som er satt nå pga at det er en 
byggeperiode. Dette for å ha trafikk sikkerhet i Kyrkjeveien, 
hvor elever både går, jogger og sykler.

I henhold til avtale med Statens Vegvesen og politiet skal 
fartsgrensen settes til 40 km/t etter at det nye byggefeltet er i 
etablert. Det skal også etableres innsnevringer og intensiv 
belysning som sikkerhetstiltak. Dette gjøres for å ivareta både 
myke og harde trafikanter sine interesser.

Rådmann Bodil Sivertsen 
oppsummerte møtet slik: 

Dette har vært et spennende møte med mange god spørsmål og godt forberedte innlegg. Mange av de svarene dere har fått er 
at dette skal sjekkes, eller at det skal tas opp i et møte om noen uker. Jeg vil oppfordre alle de kommunale avdelingene til å 
huske på å melde tilbake til skolene når sakene er diskutert.



Ordfører takket alle for gode innspill og ønsket alle vel hjem! 
 
 
 
 
Barn og unges bystyre ble filmet av Ung Medialab. Sendingen er tilgjengelig her: 
http://tvsandnes.no/2017/11/21/barn-og-unges-bystyre-21-11-2017-12/ 
 

 
 
 

 


