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Dette var 23. gang BUBS ble arrangert i 

Sandnes, og første gang i det helt nye 

Sandnes rådhus. 

Møtet ble ledet av ordfører Stanley Wirak.  

Ung ordfører Sanna Rana representerte 

Sandnes unge bystyre, og var varaordfører for 

dagen.  

 

Fra administrasjonen deltok: 

Pål Larsson, fungerende rådmann for møtet. 

Ane K. Rostrup, virksomhetsleder Park, idrett og vei 

Leif Arne Th. Andreassen, forvaltningssjef Sandnes 

Eiendom KF 

Birthe Holm, for kommunaldirektør Oppvekst 

Tone Strømø, kultursjef 

Irene Ivesdal, virksomhetsleder helsestasjonstjenester 

Anne – Lise Anfinsen, rådgiver Næring 

 

Arrangører: 

Nina Osland, rådgiver Kultur  

Tone Solum Søndervik, rådgiver Oppvekst skole  

Liv M.R. Pedersen, rådgiver Kultur  

Roald Brekke, rådgiver Kultur  

Hallvard Fagerland, rådgiver informasjon Kultur 

Børre Jacobsen, arrangementsrådgiver Kultur  

 

 

Politikere: 

Annelin Tangen (Ap) 

Sander Olsen (H) 

Heidi Bjerga (SV) 

Tore Andreas Haaland (FRP) 

Susanna Aske Bredenbekk (V) 

Martin Håland (Sp) 

Ellen Karin Moen (FNB) 

Oddny Helen Turøy (KRF) 

 

 

 

 

  

Protokoll 

Barn og unges bystyre 2019 

21.november 2019 i bystyresalen, 

Sandnes Rådhus 
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REPRESENTANTER BUBS 2019 

  Navn på skole Navn på elev Gruppe 

1 Buggeland skole Sebastian Oddsen 1 

2 Buggeland skole Tilde Skaar-Hval 1 

3 Ganddal Skole Jakob Henriksen 1 

4 Ganddal Skole Alexander Bjering 1 

5 Malmheim skole Arve Lunde 1 

6 Malmheim skole Judith Nese 1 

7 Sandnes Friskole, barnetrinn Mathilde Svanes 1 

8 Sandnes Friskole, barnetrinn Sigrid Gamlemshaug 1 

9 Smeaheia skole Ingvild Hegland Øvstebø 1 

10 Smeaheia skole Josefine Farmen 1 

11 Bogafjell skole Ronja Sigmundsen 2 

12 Bogafjell skole Seyed Aryan Hosseini 2 

13 Hana skole Elias Årrestad Berheim 2 

14 Hana skole Trygve Myrland 2 

15 Høle barne- og ungdomsskule, barnetrinn Carsten Strand Lindanger 2 

16 Høle barne- og ungdomsskule, barnetrinn Kristina Næsbakken Vold 2 

17 Sørbø skole Filip Høili 2 

18 Sørbø skole Anabella Hansen 2 

19 Trones skole Gisle Lie-Ersdal 2 

20 Trones skole Wilhelm Hjort-Strand 2 

21 Aspervika skole Vetle Adolfsen 3 

22 Aspervika skole Thomas Vik 3 

23 Austrått skole Hedda Eritsland 3 

24 Austrått skole Tord Øglænd 3 

25 Kyrkjevollen skole Synne Aanderaa 3 

26 Kyrkjevollen skole Thea Kristine Syre 3 

27 Sviland skule Sondre Eskeland 3 

28 Sviland skule Margit Garnes 3 

29 Vatneli skole Arnfinn Solheim 3 

30 Vatneli skole Miriam Wolff 3 

31 Hommersåk Skole Ann Elisabeth Haglund 4 

32 Hommersåk Skole Osvald Vik 4 

33 Iglemyr skole Camilla Robberstad 4 

34 Iglemyr skole Mikkel Nordgård Lunde 4 

35 Lura skole Angelica Bacher Kleppa 4 

36 Lura skole Sondre Aksland 4 

37 Sandved skole Linn Mølstrevold 4 

38 Sandved skole Olivia Josefine Skjøthaug 4 

39 Figgjo skole, barnetrinn Kristine Simonsen 5 

40 Figgjo skole, barnetrinn Ylva Nedrebø 5 

41 Porsholen skole Jonatan Pundsnes 5 

42 Porsholen skole Manmeet Kaur Bandesha 5 

43 Stangeland skole Sina Mortensen 5 
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44 Stangeland skole Hanne Haugseng 5 

45 Maudland skole Mathilde Ali 5 

46 Maudland skole Einar Riska 5 

47 Høle barne- og ungdomsskule, ungdomstrinn Amalie Fuglestad Bjørnsen 6 

48 Høle barne- og ungdomsskule, ungdomstrinn Tomine Espedal Strand 6 

49 Høyland ungdomsskole Jenny Tangen 6 

50 Høyland ungdomsskole Stine Woster 6 

51 Riska ungdomsskole Mari Bersagel 6 

52 Riska ungdomsskole Marielle Skogvold 6 

53 Øygard ungdomsskole Gabriel Sinnes 6 

54 Øygard ungdomsskole Amalie Taksdal 6 

55 Giske ungdomsskole Elise Maria Storflor 7 

56 Giske ungdomsskole Håvard Haugen 7 

57 Lundehaugen ungdomsskole Frøydis Vaaland 7 

58 Lundehaugen ungdomsskole Milla Sofie Hansen 7 

59 Lurahammaren ungdomsskole Dina Børve Sæland 7 

60 Lurahammaren ungdomsskole Isach kamfjord 7 

61 Sandnes Friskole, ungdomstrinn Benjamin Aasen 7 

62 Sandnes Friskole, ungdomstrinn Esther Ighalo 7 

63 Skeiane ungdomsskole Lars Joshua Vigesdal 7 

64 Skeiane ungdomsskole Rebekka Kvalevaag Hagen 7 

65 Figgjo skole, ungdomstrinn Jakob Lukasiewicz 5 

66 Figgjo skole, ungdomstrinn Preben Johusew 5 

* Forsand skule Lilly Johansen Observatør 

* Forsand skule Nils Vetrhus Skjeivik Observatør 

 

 

Kunstnerisk innslag: The FourS, bestående av bandmedlemmene Daniel Spanne, Kristoffer Skjæveland, Per Christian 

Sviland og Sondre Lovin Solgård spilte tre låter i foajeen. 
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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 ADRA ved Britt Cecilie Oldebråten, som fikk tildelt barnas humanitære fond i 2018. 

Oldebråten presenterte ADRA sitt Keep Girls Safe prosjekt. Keep Girls Safe er ADRAs beskyttelseshjem for 

sårbare jenter i Nord-Thailand. Her får de et trygt sted å bo, omsorg og mulighet til utdanning. Mange av 

jentene kommer fra etniske minoriteter og mangler statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper dem i 

prosessen med å søke om statsborgerskap og få rettigheter til skolegang, studielån og helsetjenester som 

andre. 

 

• I år skulle BUBS gi kr 77.959,- til et humanitært prosjekt. Elever fra Ganddal skole, og Høyland 

ungdomsskole hadde valgt ut 3 aktuelle organisasjoner som kunne søke om penger fra BUBS. Prosjekter fra 

Strømmestiftelsen, Plan Internasjonal Norge og SOS barnebyer ble presentert. Elevene fra Ganddal og 

Høyland kom opp og presenterte kandidatene, og viste en film elevene fra Høyland hadde laget på skolen. 

 

• Vedtak Barnas humanitære fond. 
Den organisasjonen som fikk flest stemmer fra skolene i år var SOS barnebyer Norge. De skal bruke pengene 

til sitt prosjekt “Barn med fengslede foreldre” i Peru. 

 

 

 

 

BUBS fikk en presentasjon fra ADRA sitt prosjekt Keep Girls Safe som ble tildelt Barnas humanitære fond i 2018.  

Foto: Hallvard Fagerland 

  



4 

 

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. 

2017 - kr 75.497,- Livreddende vaksiner til barn verden over – Leger uten grenser. 

2018 – kr 77.057,- Keep Girls Safe – ADRA. 
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Sak 2: Orientering om store tiltak som fikk 25 000 kr i 2018 

• «Disse» for rullestolbrukere på Trones skole. Det har tatt litt mer tid med montering, siden dette 

ble dyrere enn 25 000,- men den kommer på plass ganske snart. 

• Ungdomsfestival i Sandvedparken v/ Øygard ungdomsskole. Festivalen ble gjennomført, og var 

veldig vellykket i år også. 

• Skeiene ungdomsskole fortalte at de har kjøpt inn gymutstyret de fikk midler til i 2018. Utstyret  

har blitt kjøpt inn til skolen, og er til stor glede for elevene. 

 

 

 

  

Representantene jobber i grupper om hvordan midlene skal fordeles, og hvilket stort tiltak de vil gå for.  

Foto: Hallvard Fagerland 
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Sak 3: Fordeling av mindre strakstiltak 

Vedtak: Barn og unges bystyre har fordelt midler til disse tiltakene: 

Skole Tiltak Beløp 

Aspervika skole Musikkanlegg 2900 

Austrått skole Nytt fotballmål 4200 

Bogafjell skole  - 0  

Buggeland skole Grillpanner 4000 

Figgjo skole Kubbesteiner til golfbane 2700 

Ganddal skole Reparere hinderløype 4000 

Giske ungd. skole Klokke 2500 

Hana skole Nye baller til skolen 3375 

Hommersåk skole Innkjøp av boomwackers 2700 

Høle skule - barnetrinn Nye baller til skolen 3375 

Høle skule - ungdomstrinn Toastjern til kantinen 700 

Høyland ungd. skole Baller til gymsal 3600 

Iglemyr skole Digital skole i skolegården 2700 

Kyrkjevollen skole Paradis, kanonballbane og rutenett på asfalt 2750 

Lundehaugen ungd. skole Sofa 4500 

Lura skole TL- leker 2700 

Lurahammaren ungd. skole - 0  

Malmheim skole Aktivitetsleker 2000 

Maudland skole Kjøpe flere mikrofoner 2700 

Porsholen skole Flere bøker 2700 

Riska ungd. skole Vannkoker, plastkopper til 200 elever 2800 

Sandnes Friskole - barnetrinn Terranium 3500 

Sandnes Friskole - ungdomstrinn Nye fotballer 2500 

Sandved skole TL- leker 2700 

Skeiene ungd. skole Pingpongutstyr, gymutstyr og klasseballer 4000 

Smeaheia skole - 0 

Stangeland skole Innkjøp av bordtennisbord 2700 

Sviland skole Bøker til bibliotek 1400 

Sørbø skole Nye baller til skolen 3375 

Trones skole Nye baller til skolen 3375 

Vatneli skole Popcornmaskin og tilskudd til skolefest 2290 

Øygard ungd. skole Mikrobølgeovn, kantine, sosial dag på skolen 3700 

SUM  86440 
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Sak 4 og 5: Fordeling av midler til to større tiltak 
 

 

Forslag til fordeling av kr 25.000 – større tiltak - barneskole 

 

Gruppe 1 Buggeland skole – hinderløype kr 8 333,- 

Smeaheia skole – bordtennisbord 8 334,- 

Sandnes friskole – hinder i hinderløypen 8 333,- 

Gruppe 2  Høle skule – Kunst på skolen 25 000,- 

Gruppe 3 Kyrkjevollen skole – SAMBA 15 000,- 

Austrått skole – sykkelstativ 10 000,- 

Gruppe 4 Iglemyr skole – Høyttalene i skolegården - kr 25.000 

Gruppe 5 Maudland skole – SAMBA kr 25.000 

 

Forslag til fordeling av kr 25.000 – større tiltak - ungdomsskole 

 

Gruppe 6  Riska ungdomsskole – Asfalt på skatebane 25 000,- 

Gruppe 7 Skeiene ungdomsskole – utendørs pingpongbord 25 000,- 

 

 

Gruppene la fram sine forslag til tiltak. BUBS stemte over hvilket av forslagene fra barneskolene som skulle få 

25 000 kr, og det forslaget som fikk flest stemmer var fellesforslaget som Buggeland skole, Smeaheia skole og 

Sandnes friskole hadde blitt enige om.  

Det ble debatt om hvilket av ungdomsskoletiltakene som fortjente midlene mest, altså om det var mest nyttig 

med pingpong- bord eller ny asfalt. BUBS bestemte at ny Asfalt på skatebanen på Riska skulle bevilges 25 000,- 

 

 

Vedtak: 

 

BUBS 2019 har fordelt midler til følgende store prosjekt: 

 

Tiltak barneskolene - fellesforslag: 

Buggeland skole – hinderløype kr 8 333,- 

Smeaheia skole – bordtennisbord 8 334,- 

Sandnes friskole – hinder i hinderløypen 8 333,- 

 

Tiltak ungdomsskolene: 

Riska ungdomsskole – Asfalt på skatebane 25 000,- 
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Sak 6: Åpen post 2019 
 

 
Skole: Sak Hva vil dere ta opp? Svar fra administrasjonen 

1 Aspervika skole Søppelspann Vi har bare to, delvis ødelagte 
søppelspann, i skolegården. Er 
det mulig å få noen nye?  

Dette er skolen sitt ansvar å erstatte disse. 

2 Aspervika skole Gangsti Gangstien fra Aspervika skole 
og opp til Åsveien er ødelagt 
flere plasser. Det er utrygt å 
sykle eller bruke sparkesykkel 
der. Når kan det bli fikset? 

Det er mange plasser vi ønsker å 
oppgradere. Kommunen har fokus på 
trafikksikkerhet og har ei liste med 
prioriteringer som vi jobber ut fra. Det er 
mange stier i friområdet på Hana. Kan dere 
sende oss et kart så vi kan se hvilke stier vil 
dere at vi fikser? Ane Rostrup: Det er 
mange stier og veier å passe på i Sandnes, 
hvis vi får beskjed om mangler vil dette 
følges opp fortløpende. Ordfører minnet om 
at alle kan går inn på kommunens nettside 
og melde inn feil på "Meld feil", og så vil 
dette bli fulgt opp. 

3 Austrått skole Skolegård Vi på Austrått skole har en 
stygg og kjedelig skolegård. Vi 
har fått en flott tegning av 
uteområdet vårt, men dette 
koster masse penger. Neste år 
er det satt av 1 million kroner til 
Austrått skole, men det dekker 
nesten bare ⅕ del av det 
tegningen viser. Hvordan kan vi 
da velge hvilket område vi 
ønsker? Burde ikke alt blitt gjort 
samtidig slik at det ble en 
helhet i skolegården vår? 

Dette er dessverre ikke milder til og vi må 
gjøre tiltak overtid. Vi kan prøve om å søke i 
neste Økonomiplan om ekstra mider til et 
eget prosjekt for uteområdet. Austrått ligger 
ikke inne med midler for 2020. Vi kjenner 
heller ikke til at det er avsatt 1 million til 
neste år på budsjettet.  

4 Austrått skole Toaletter Toalettene som er i kjelleren på 
skolen vår er ganske ekle og 
lukter vondt. Mange elever 
klarer ikke å gå på disse 
toalettene pga. av dette. Kan 
dette fikses? 

Denne må vi undersøke nærmere, men det 
er avsatt noen midler til neste år til noen 
oppgraderinger av sanitæranlegget, blir 
budsjettet godtatt.  
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5 Austrått skole Restauranttilbud Elever på skolen vår synes det 
er litt lite restauranter i 
Sandnes. Kan det komme flere 
slik at det er mer og velge i? 

Anne Lise Anfinsen: Takk for et godt 
spørsmål og et viktig innspill. Vi ønsker alle 
at vi skal ha en kjekk by å komme til med 
mange forskjellige tilbud, og vi som jobber 
her på rådhuset jobber alle for at vi skal 
utvikle Sandnes til å bli enda mer attraktiv 
sånn at du og jeg har lyst å bruke byen 
enda mer. Kommunen sin rolle i forhold til 
dette er å være en tilrettelegger for 
etablering av næring i sentrum, inkludert 
restauranter og andre spisesteder. Det vil 
for eksempel si at vi jobber for at 
bygningene i sentrum, både gamle og nye, 
skal ha spisesteder og butikker i første 
etasje. Så er det opp til næringsdrivende 
selv å etablere nye restauranter. Før noen 
velger å etablere seg i Sandnes vil de 
sjekke om det er et marked her, det vil si 
deg, meg, våre venner og familie, slik at de 
kan tjene penger på restauranten og har råd 
til å betale lønn, husleie og andre kostnader 
de har for å drive restauranten.  For å svare 
konkret på spørsmålet om det kommer flere 
spisesteder nå slik at det blir mer å velge i, 
kan jeg si at vi kjenner i alle fall til to nye 
spisesteder som snart starter opp. Den ene 
er Inside Rock cafe som starter opp i 
nabobygget Ovalen neste år. Noen av dere 
kjenner kanskje konseptet fra Stavanger, 
med mat, shuffelboard, biljard og snoker. I 
tillegg åpnes en ny restaurant der 
Pastabakeriet var, og den åpnes før jul. Hvis 
vi vil ha et godt og variert spisetilbud i 
Sandnes er det viktig at vi bruker tilbudene 
vi har og nye som kommer til, slik at de som 
driver har lyst å fortsette og andre har lyst å 
starte opp, og at de kan tjene litt penger på 
dette. En liten oppfordring til dere og også til 
meg selv er - nå som det snart er jul, å gi 
hverandre opplevelser som julegave. 
Kanskje gaven til bestemor i år kan være en 
lunsj eller middag på et spisested i 
Sandnes? 

6 Austrått skole Ruten Det kan være skummelt å ta 
bussen fra og til Ruten, og gå 
over der med Ruten. Kan 
kommunen gjøre noe for å få 
det tryggere her? 

Birthe Holm: vi jobber for at alle skal være 
trygge i sentrum. Derfor bygger vi nå "nye 
Ruten" som skal bli lys og fin. Vi har 
dagravner og natteravner, Politiet og 
Ungdomsteamet i sentrum, som alle bidrar 
til en tryggere by. Husk at dere også kan 
bestille besøk fra Ungdomsteamet på deres 
skole dersom det er saker dere ønsker å ta 
opp eller høre mer om. 

7 Bogafjell skole Vei i 
hundeskogen 

I Hundeskogen skal det bygges 
en vei. Er det virkelig sant? 

Stanley Wirak: Veien er ikke bygget enda. 
Her er det mange hensyn å ta. Når denne 
saken kommer ut på høring er det viktig at 
alle kommer med sine synspunkter slik at 
vedtaket blir best mulig. 

8 Figgjo skole 
(barneskole) 

Ishall Vi har lyst på ishall i Sandnes, 
kan vi få det? 

Det er ønskelig å bygge ishall i Sandnes, 
men Sandnes kommune har ikke råd til å 
bygge dette de neste årene. Det er heller 
ikke bestemt hvor en ev. ishall skal ligge. 
Dette må avgjøres først.  
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9 Figgjo skole 
(barneskole) 

Plastemballasje Har kommunen en plan for å 
redusere bruken av 
plastemballasje? 

Vi har per i dag ikke noen ordning. Plast er 
et kapittel i foreslått miljøplan, som vi 
fremdeles arbeider med. I denne er 
kommunens holdning og tiltak i forhold til 
plast foreslått med ikke vedtatt. Det er 
vedtatt at kommunen skal arbeide for at alle 
virksomhetene skal være miljøsertifiserte. 
Da skal den enkelte enhet identifisere tiltak. 
Plast vil inngå naturlig i dette systemet. 
Dersom Figgjo skole er miljøsertifisert bør 
dette tas i dette arbeidet. Det er Jan Inge 
Abrahamsen som er ansvarlig for 
miljøsertifiseringen i kommunen.  

10 Figgjo skole 
(ungdomsskole) 

Miljø i sentrum Vi ungdommer opplever at det 
er mange normer som må 
følges i sentrum for ikke å bli 
utsatt for vold. Hvordan jobber 
kommunen for å bedre miljøet i 
sentrum? 

Birthe Holm: vi jobber for at alle skal være 
trygge i sentrum. Derfor bygger vi nå "nye 
Ruten" som skal bli lys og fin. Vi har 
dagravner og natteravner, Politiet og 
Ungdomsteamet i sentrum, som alle bidrar 
til en tryggere by. Husk at dere også kan 
bestille besøk fra Ungdomsteamet på deres 
skole dersom det er saker dere ønsker å ta 
opp eller høre mer om. 

11 Figgjo skole 
(ungdomsskole) 

E39 Vi er redde for at den nye E39 
vil ødelegge Figgjo. Vi ønsker 
ikke ny E39! Kan vi ha det slik 
det er i dag? 

Statens Vegvesen eier denne veien, og vil 
kunne besvare denne henvendelsen. 
Ordfører: Det er nå Nye Veier og Statens 
Vegvesen som jobber med dette. Det vil bli 
en ny reguleringsplan, og alle kan komme 
med innspill. 

12 Giske 
ungdomsskole 

Cromebook Kommunene har brukt mange 
penger på cromebooks til alle. 
Det er mange som nå gjerne vil 
ha lærebøkene på nett. 

Det er ikke satt av penger i budsjettet til 
felles lærebøker. Skolene kan prioritere 
selv, og den enkelte skole kan bestemme 
hvordan de bruker pengene.  

13 Hana skole  Svømming Vi ønsker svømmeopplæring 
hele året. Nå tømmes 
bassengene for vann når 
sommeren kommer. Det er alt 
for mange drukningsulykker og 
svømmeopplæring er viktig. 

Vi har ikke så mange svømmehaller og 
svømmebasseng i Sandnes. Nå blir det 
snart ny svømmehall på Austrått og 
rådmannen har foreslått nytt basseng i 
havnebassenget rett utenfor Rådhuset.Før 
var de store forskjeller mellom skolene hvor 
mye svømming elevene i Sandnes hadde, 
ut ifra hvilken skole de gikk. Nå har vi gjort 
en ny fordeling hvor vi utnytter 
svømmeflatene bedre. Fra tidlig om 
morgenen til lengre ut over dagene. Skolene 
har nå fått en lik og rettferdig fordeling av 
antall timer i kommunens svømmehaller. 
Sander Olsen (H): Ja det er alt for mange 
som drukner hvert år. Høyre mener at 
svømmehall er mye viktigere enn f.eks. 
ishall.  

14 Hana skole  Busstilbud Busstilbud Sandnes kommune kan videreformidle dette 
til Kolumbus 

15 Høle barne- og 
ungdomsskule 

Busstilbud Hvorfor går det ikke flere 
busser til/fra Høle? Når vi er i 
Sandnes må vi gjerne vente en 
til to timer for å komme hjem, 
og foreldre må ofte kjøre. Dette 
er et problem både for unge, 
voksne og eldre. 

Sandnes kommune vil videreformidle dette 
til Kolumbus Dette er et problem som er tatt 
opp flere ganger, og kommunen har god 
kontakt med både Kolumbus  

16 Høyland 
ungdomsskole 

Uteområde på 
Høyland 
ungdomsskole 

Fasaden på skolen er kjedelig 
og grå og benkene er 
ubrukelige. Skolen vår trenger 
sårt en oppgradering. 
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17 Høyland 
ungdomsskole 

Gammel gymsal Gymsalen vår er gammel og 
slitt. Vi har blitt lovet nye sal 
lenge, men det skjer ingenting. 
Garderobene er ekle, det lekker 
og tillegg er takhøyden for lav 
for volleyball. 

Leif Arne Teodor Andreassen: Har ikke noe 
godt svar, men det er sånn at ny idrettshall 
har vært planlagt lenge men blir stadig 
skjøvet ut i tid. Det er bare å beklage. 

18 Iglemyr Sykkelstativ Vi ønsker sykkelstativ ved 
Austråtthallen. 

Kan ikke love noe, men skal se om vi kan få 
til en prioritering av dette. Vi må avvente til 
Iglemyr svømmehall er ferdig, da ting ikke er 
helt klart hvordan uteareal skal se ut 
utenfor.  

19 Iglemyr Søppeldunker Vi etterlyser flere søppeldunker 
plassert rundt i kommunen. I 
Kleivane er det nesten ingen 
bossdunker og det ligger 
søppel rundt. Det burde være 
bossdunk der det er sykkelskur. 
De dunkene som er, er ofte 
fulle. Hvem har ansvar for 
tømming? 

Alle er ansvarlig for eget boss. Det er 
kjempedyrt å reise rundt å tømme mange 
små dunker. Derfor har kommunen satt ut 
store dunker ved inngang til og ute i 
friområder og parker. En må gjerne gå litt 
lengre med bosset, men dette sparer 
kommunen én million kroner i året på, like 
mye på dette som det koster å bygge en 
lekeplass. 

20 Kyrkjevollen 
skole 

Sykkelstativ Elevene på skolen blir stadig 
oppfordret av politikere og 
andre i kommunen om å gå og 
sykle til skolen. Hvorfor er det 
ikke satt opp nok sykkelstativ 
på alle skolene slik at syklene 
kan parkeres skikkelig?   

Kan ikke love noe, men vi skal se om vi kan 
klare å avsette noen midler til dette i 2020. 
Det er foreslått at det skje en oppgradering i 
2021 av deler av uteanlegget, og dette kan 
tas med da. 

21 Kyrkjevollen 
skole 

Gangsti Hvorfor er det ikke gangsti 
langs hele Riskaveien opp til 
Likaiveien?  

Strekningen må ha reguleringsplan 
utarbeidet før vi kan bygge gangsti. Denne 
må fremmes politisk og det må tildeles 
midler for både regulering og opparbeidelse. 
Denne strekningen står på listen over 
mulige fremtidige utbygginger sammen med 
mange andre prosjekter. 

22 Lundehaugen 
ungdomsskole 

Fartshumper Fartshumper på Hoveveien. Statens Vegvesen drifter og eier Hoveveien, 
så Sandnes kommune har ingen myndighet 
langs denne veien. 

23 Lundehaugen 
ungdomsskole 

Varmeovner Varmeovnene i 
klasserommene. Daglige 
skader på jakke, bukse, sko, 
sekk og brannmerke på bein. I 
fjor fikk vi beskjed om at 
Lundehaugen var på 
prioritetslista. Når vil vi bli 
prioritert? 

Vi skal se på dette snarest, enkelte rom kan 
bli nok skiftet på. Det er andre ting som 
måtte ha blitt utført først på grunn av større 
risiko.  

24 Lundehaugen 
ungdomsskole 

Fotballbane Fotballbanen er veldig humpete 
og full av ugress. Er det mulig å 
få den fikset? 

Ane Rostrup: Enig i at en er dårlig. Vi skal 
sende opp noen som kan fikse midlertidig. 
På sikt skal det omreguleres til "friplass" da 
blir det kunstgress pluss en del 
treningsapparater. 

25 Lundehaugen 
ungdomsskole 

Sykkelstativ Sykkelstativer.  Vi har montert på en del plasser allerede 
noen ekstra hos dere også, men vi 
registrerer behovet for ytterligere.  

26 Lundehaugen 
ungdomsskole 

Steinete bakke For noen år siden fikk vi 
gruslagt fra grusbanen til en 
liten bakke mot Sørbø. Denne 
lille bakken er full i stein som 
stikker opp og det er lett å få 
punktering på sykkelen. Kan vi 
få grus i bakken? 

Det er mange plasser vi kunne ønske å 
oppgradere. Vi kan ikke love noe, men skal 
se om vi kan få til en prioritering av dette. 
send oss gjerne er kart som viser plassering 
av bakken. Ane Rostrup: Dere skal få ny 
grus. 

27 Lura skole Belysning Lys i skolegården. På Lura 
skole er det deler av området 
som er veldig mørk. Det er ikke 
lys som lyser godt nok her. 
Dette gjelder på området der 1. 

Vi skal se på dette sammen med montering 
av overvåkingsanlegg. 
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og 2. klasse har sine innganger. 
Kan vi få bedre opplyst 
skolegård slik at ikke elevene 
trenger å være redde? 

28 Lura skole Leksefri Er det mulig å få Sandnes 
kommune leksefri? Det er 
elever som ikke har mulighet til 
å få hjelp til lekser og det er 
elever som ikke har tid etter 
skoletid til å gjøre lekser. Det 
finnes leksehjelp på skole vår, 
men det er ikke det beste for 
alle.  

Vi forstår at dette er vanskelig og at det er 
en viktig sak for dere. Vi mener at lekser har 
en positiv effekt på læringen hvis det gjøres 
på rett måte. Elevene sin lekse skal være å 
øve på ting de har lært på skolen. Når du 
gjør lekser skal du oppleve mestring, og vi 
skal ta hensyn slik at ingen får med arbeid 
hjem som de ikke kan noe om. Jeg mener at 
maks 45 minutters arbeid hjemme hver dag 
er nok. Det er den enkelte skole som selv 
velger om de skal ha lekse eller ikke. Dette 
er en sak dere kan ta opp i elevrådet og 
drøfte i samarbeidsutvalget på skolen. 

29 Lura skole Busstopp Busstopp rundt Lura: 
Det er flere busstopp som ikke 
er så fine. Det er noen uten 
benker og dårlig opplyste. Noen 
steder er det trevegger som en 
lett kan få flis dersom man lener 
seg inntil. Er det mulig å fikse 
busstoppene og gjøre de 
tryggere for alle som tar buss? 

Sandnes kommune har ingen busstopp 
rundt Lura skole, så henvendelsen bør 
rettes til Statens Vegvesen. Det er 
fylkeskommunen og Statens Vegvesen som 
få følge opp dette, men dersom dere melder 
inn hvilke buss-stopp dette gjelder, så kan 
PIV (Park, idrett og vei) ta dette videre til rett 
instans. De er i gang å bygge ny bussvei, så 
det kan hende at de avventer å bygge buss-
stopp til den er klar. 

30 Lurahammaren 
ungdomsskole 

Kollektivtilbud Kollektivtilbudet er for dårlig og 
vi trenge togstopp på Lura. 

Sander Olsen: Togstopp på Lura er på 
gang. Det krever litt tid å få det til på grunn 
av den lange svingen som toglinjen gjør i 
Luravika. 

31 Lurahammaren 
ungdomsskole 

Toaletter i 
sentrum 

Det er alt for få toaletter i 
Sandnes sentrum. 

Sander Olsen: Togstopp på Lura er på 
gang. Det krever litt tid å få det til på grunn 
av den lange svingen som toglinjen gjør i 
Luravika. Ane Rostrup: Det er næringslivet 
sitt ansvar for toaletter på sine steder i 
sentrum. Kommunen har toaletter på Ruten, 
i tillegg er det planlagt toaletter i forbindelse 
med utendørs basseng som kommer i 
havnen. 

32 Lurahammaren 
ungdsomsskole 

Ringeklokke på 
skolen 

Hvorfor har ikke alle skolene 
ringeklokke som virker?  

Pål Larsson: Det er sånn at noen skoler har 
ringeklokker og andre ikke. Det er det rektor 
på den enkelte skole som bestemmer.  

33 Maudland skole Turløype Vi ønsker å ha ei turløype rundt 
Frøylandsvannet, gjerne med 
styrkeapparater slik de har i 
Sandvedparken. Vi har ikke noe 
lignende på Hommersåk. 

Kommunen i er i gang med å forberede 
regulering (planlegging) av tursti rundt 
Frøylandsvannet. Først må vi bli enige med 
de som eier. Tursti er i forslag til 
økonomiplan planlagt med ferdigstilling i 
2022. Det er mye som skal på plass før vi 
kan bygge en slik tursti, men vi håper vi kan 
få dette til på sikt. Vi tar med innspillet om 
styrkeapparater videre i prosjektet.     

34 Maudland skole Lekeplasser Lekeplassene på Hommersåk 
er "utdaterte". Apparatene som 
står passer best for yngre barn. 
Vi har verken ballbinge, god 
skatepark eller spennende 
lekeapparater som passer til 
eldre barn/ungdom. Dere 
ønsker at barn skal være mer 
aktive, men da trenger vi også 
kjekke steder å være aktive på!  

Kommunen har 200 kommunale 
lekeplasser, og ca. 100 av disse bør 
oppgraderes. Oppgradering av en lekeplass 
koster mellom 800 000,- til 1 200 000,- Vi 
har ei liste med prioriteringer som vi jobber 
ut fra. Neste år skal vi oppgradere en 
lekeplass i Lindeveien på Hommersåk. 
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35 Skeiene 
ungdomsskole 

Sykkelstier og 
kollektivtransport  

Bedre sykkelstier, bedre 
kollektivtransport og mer 
transport i helgene. Vi ønsker 
flere bussavganger til Skeiane, 
spesielt i helgene, vi håper da 
at Sandnes blir en grønnere by. 

Nytt fortau i Lunden er under opparbeidelse 
i dag, som forhåpentligvis vil bedre 
situasjonen betraktelig. Ellers satses det 
stort på å belyse fotgjengeroverganger 
spesielt de som er til skoleveier. Når det 
gjelder forbedring av sykkelveinettet, så 
pågår det mindre forbedringer flere steder i 
Sandnes. Vi skal formidle behov for bedre 
kollektivtransport til Kolumbus.  Sander 
Olsen (H): Det er fylkeskommunen som 
ansvar for dette, og ungdommens fylkesting 
vil ta dette opp. 

36 Skeiene 
ungdsomsskole 

Belysning på 
"kjærlighetstien" 

Er det mulig å få lys på stien 
rundt Skeiene? 

Ane Rostrup: Det står noen flotte, gamle 
trær langs stien, og dersom det skal settes 
opp lys må vi ødelegge disse trærne, og det 
vil være synd. Vi har derfor valgt å droppe 
lysene. 

37 Skeiene 
ungdsomsskole 

Søndagsåpent 
på biblioteket 

Kan biblioteket være åpent på 
søndager? 

Sandnes bibliotek er et "meråpent bibliotek". 
Det vil si at du i kan du benytte lånekortet 
ditt som nøkkel i ubetjent åpningstid. Det er 
nødvendig å oppgradere lånekortet til 
adgangskort for å kunne komme inn i 
bibliotekets lokaler i ubetjent åpningstid. 
For å oppgradere lånekortet ditt til 
adgangskort, må du være over 18 år og 
godta kontrakten. Kontrakten må leveres 
personlig på biblioteket, og legitimasjon må 
vises. 

38 Stangeland 
skole 

Slitt skole Stangeland skole er gammel og 
slitt. Vi ønsker å få mer farge på 
skolen vår. Nå har den en trist 
gul farge. Det burde vært gjort 
noe med for lenge siden. 
Farger burde bli en viktigere del 
av Sandnes kommune fordi det 
er kjekkere og tryggere å ha 
farger rundt seg. 

Leif Arne Teodor Andreassen: VI har ikke 
prioritert Stangeland skole for oppussing 
foreløpig. Det blir ikke gjort noe før vi 
eventuelt skal renovere hele skolen. 

39 Sørbø skole Fotballmål Det ene fotballmålet på 
grusbanen på Sørbø skole har 
blitt tatt bort fordi det var 
ødelagt. Vi er veldig mange 
ivrige fotballspillere, så 
fotballmålet er veldig savna. 
Kommer det et nytt? 

Ja, det er bestilt og vil være på plass før jul.  

40 Sørbø skole Klatrevegg Klatrevegg på Sørbøhallen: 
Knottene på klatreveggen på 
skolen er ødelagte/ og løse. 
Flere elever faller fort ned på 
grunn av dette. Kan noen hjelpe 
oss å fikse dette? 

Dette skal vi sjekke slik at disse blir 
istandsatt. Det skal være i orden til nytt år. 

41 Sørbø skole UFO- disse UFO-dissa i nedre skolegård: 
Ufo-dissa på skolen knirker. 
Kan dere sjekke og evt. 
vedlikeholde den?  

Anne Rostrup: Dette skal vi sjekke og fikse 
med en gang, mener det er bestilt allerede.  

42 Trones skole Ny Trones skole Er det planer om å bygge ny 
skole på Trones, eller vil den bli 
pusset opp i nær framtid? 

Pål Larsson: Kommunens har akkurat 
startet arbeidet med å planlegge oppussing 
og utbedring av Sandved, Stangeland, 
Trones og Smeaheia skoler er nettopp 
startet. Oppussing av Sandved ligger som 
forslag i økonomiplanen, og vi starter derfor 
med den først. Deretter vil vi se på de andre 
sentrumsskolene. 

43 Øygard 
Ungdomsskole 

Garderober Garderobesituasjonen på 
Øygard ungdomsskole. Ny 
timeplan (som Øygard ble 

Når elever opplever at det er trangt om 
plassen i garderobene, er det lurt å ta dette 
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pålagt å innføre) har ført til 
vanskelig situasjon i 
garderobene på Øygard.  

opp på egen skole. Det er der dere sammen 
kan finne fram til de gode løsningene. 

44 Øygard 
Ungdomsskole 

Helsesykepleier Ønske om at det skal være 
fulltids helsesykepleier på 
skolen, og at det ikke bare er 
mulig å snakke med han eller 
hun kun enkelte dager og timer.  

Irene Ivesdal: Det vurderes ut fra skolens 
størrelse. Øygard er en stor ungdomsskole 
og vil få Helsesykepleier i full stilling nå i 
høst. 

45 Øygard 
Ungdomsskole 

Busstilbud Ønske om forbedring av 
busstilbudet i Sandnes 
kommune. Spesielt til og fra 
Sviland.  

Sandnes kommune kan videreformidle dette 
til Kolumbus. 

 

 

 

 

 

Foto: Hallvard Fagerland 
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BUBS FORBEREDENDE KURS PÅ SANDNES RÅDHUS – HVA ER VIKTIGST FOR DEG? 

 

Før selve BUBS ble arrangert i november var alle BUBS -representantene samlet til BUBS forberedende kurs på rådhuset. 

Barneskolerepresentantene deltok den 18. september, og ungdomsskolerepresentantene, Sandnes unge bystyre og 

bydelsutvalgsrepresentantene deltok den 19. september. På kurset lærte elevene om BUBS og hvilke forberedelser de trengte å 

gjøre på skolen. De fikk presentasjon av årets kandidater til Barnas humanitære fond, samt opplæring i taleteknikk.  

 

Det viktigste med dagen var at representantene fikk gi innspill til forskjellig planer og tema som kommunen jobber med. Elevene 

ble delt inn i grupper og var med på en sporløype. På hver post møtte elevene en fagperson som introduserte temaet sitt i to 

minutter, så fikk elevene komme med sine tanker og meninger. Alle innspillene ble samlet i ordskyer og presentert til slutt. På 

hver post fikk elevene utdelt en bokstav, og til slutt fikk vi ordet MEDSKAPE. Målet var jo å skape noe sammen på kurset!  

 

Dette var postene elevene var innom:  

 

• Miljø og Bærekraft ved Ingvild Kjosavik (Samfunnsplan) 

• Fritid og kulturtilbud ved Roald Brekke (Kultur) 

• Skole - ny kvalitetsplan ved Tone Søndervik (Oppvekst skole) 

• Skolen og skolegården ved Leif Arne Theodor Andreassen (Eiendom) 

• Mitt nærmiljø ved Jørn Vølstad, Anna Svihus og Ingrid Bratsem Gjedrem (Park, Idrett og Vei) 

• Sentrum ved Geir Sunde Levang (Plan) 

 

Under selve BUBS- møtet presenterte Rebecca Hagen og Lars Joshua Vigesdal resultatet fra «Hva er viktigst for deg?» 
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Innspill fra Barneskolene – BUBS-forberedende kurs 2019 

Sandnes sentrum 

 
 
Skole 

 
 
Park, idrett og vei 

 

Eiendom 

 
 
Kultur – Barnas by 

 
 
Miljø 
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Innspill fra Ungdomskolene – BUBS-forberedende kurs 2019 

Sandnes sentrum 

 
 
Skole 

 
 
Park, idrett og vei 

 

Eiendom 

 
 
Kultur – Ungdomstilbud i sentrum 

 
 
Miljø 

 


