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Dette var 24. gang BUKS ble arrangert i Sandnes.  
Møtet ble gjennomført digitalt, ledet av Ordfører 
Stanley Wirak fra bystyresalen.  
Ung ordfører Sanna Rana representerte Sandnes 
ungdommens kommunestyre, og var varaordfører for 
dagen.  
 
 
Før en gikk løs på dagens saker var det et kulturelt 
innslag ved Cecilie Aurora Langhelle, fiolin-elev ved 
Sandnes kulturskole. Hun spilte Reodors Ballade fra 
filmen Flåklypa Grand Prix, skrevet av Bent Fabricius-
Bjerre.   

Fra administrasjonen deltok: 
Bodil Sivertsen, rådmann 

Nina Osland, rådgiver Kultur (arrangør BUKS) 
Hallvard Fagerland, rådgiver Kultur (arrangør BUKS) 
Tone S. Søndervik, rådgiver Oppvekst (arrangør 
BUKS) 
Søren Jensen, kommunaldirektør Kultur og næring 
Torill Kind, kommunaldirektør Oppvekst 
Hege Røen, skolesjef 
Birthe Holm, for kommunaldirektør Oppvekst 
Leif Aarthun Ims, kommunaldirektør Teknisk 
Leif Arne Th. Andreassen, forvaltningssjef Sandnes 
Eiendom KF 
 
Politikere: 
Arne Espedal og Annelin Tangen Mjølne – 
Arbeiderpartiet.  
Tore Andreas Haaland – Fremskrittspartiet  
Sander Olsen – Høyre  
Heidi Bjerga – Sosialistisk venstreparti  
Trond Niemi – Kristelig folkeparti  
Erlend Kristensen – Miljøpartiet de Grønne  
Susanna Aske Bredenbekk -Venstre  
  
 

 

 

 

Cecilie Aurora Langhelle og kulturskolelærer Sindre Lyslo.  Foto: Nina Osland, Kulturavdelingen 

Protokoll fra Barn og unges 
kommunestyre 2021 
22. april. Digitalt Sandnes Rådhus 
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 Skoler som var med på BUKS 2021 Gr. 
1 Sandnes Friskole (barnetrinn og ungdomstrinn) 1 
2 Malmheim skole 1 
3 Buggeland skole 1 
4 Tryggheim forus 1 
5 Kyrkjevollen skole 1 
   
6 Sørbø skole 2 
7 Hana skole 2 
8 Trones skole 2 
9 Lura skole 2 
10 Ganddal skole 2 
   
11 Aspervika skole 3 
12 Sviland skule 3 
13 Austrått skole 3 
14 Smeaheia skole 3 
15 Forsand skule 3 
   
16 Sandved Skole 4 
17 Sandnes International School 4 
18 Iglemyr skole 4 
19 Hommersåk skole 4 
20 Bogafjell skole 4 
   
21 Maudland skole 5 
22 Stangeland skole 5 
23 Figgjo skole, barnetrinn og ungdomstrinn 5 
24 Porsholen skole 5 
   
25 Høle barne- og ungdomsskule 6 
26 Riska Ungdomsskole 6 
27 Vatneli skole 6 
28 Giske ungdomsskole 6 
29 Bogafjell ungdomsskole 6 
   
30 Skeiane 7 
31 Lurahammaren ungdomsskole 7 
32 Lundehaugen ungdomsskole 7 
33 Høyland  7 
34 Øygard 7 
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Sak 1: Barnas humanitære fond 

Første sak var Barnas humanitære fond. Et fond bestående av ca. 80.000 kroner. 

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».  

På forhånd hadde elevene vedtatt at pengene for 2020 skulle gå til SOS barnebyer sitt prosjekt for å støtte barn i 
familier som befinner seg i en dobbel krise, og som rammes særlig hardt av koronaepidemien. 

I 2019 var det også SOS barnebyer som fikk flest stemmer. Da ville SOS barnebyer bruke pengene til å hjelpe barn 
som har foreldre som sitter i fengsel i Peru. 

Lene Aarnes fra SOS barnebyer var med oss og presenterte hvordan pengene var blitt brukt. 
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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 

2019 – kr 77. 959,- Barn med fengslede foreldre – SOS Barnebyer Norge 
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Sak 2: Fordeling av mindre strakstiltak 

Den andre saken gjaldt en pott på til sammen kr. 98.000 som skulle gå til mindre tiltak.  
Etter diskusjon i grupper ble pengene ble fordelt på 28 tiltak. 

Skole Tiltak Tildeling 
Buggeland skole Flere ulike typer baller til friminuttene og/eller rompeakebrett til 

vinteren 
4000 

Malmheim skole Bøker til bibliotek 4000 
Sandnes Friskole, barneskole Friminutts utstyr 3000 
Sandnes Friskole, barneskole Fiskeutstyr til naturfagseksjonen 0 
Sandnes Friskole, ungdomstrinn Flere benker ute 3000 
Hana Innkjøp av ulike typer baller og ballpumper til alle trinn på 

skolen. 
4033 

Hana Grillfest for hele skolen i skoletid eller på kveldstid 0 
Lura skole Trivselsleker til skolen 4035 
Sørbø skole 20 kanonballer, 2 microbølgeovner og 1 boksesekk 4033 
Trones skole Zipline 1899 
Aspervika skole Slengdisse 0 
Aspervika skole brettspill til biblioteket 4200 
Austrått skole Aktivitetsutstyr til klassene 4000 
Smeaheia skole Utstyr til bruk i utegym 2500 
Sviland skule Uteleker til uteaktiviteter 3000 
Hommersåk skole Leker til utlånsbod 3500 
Iglemyr skole Støtte til innkjøp av leker ute i skolegården. 3500 
Sandnes International School 4 stk fallunderlag  3500 
Sandved skole Nye bøker til skolebiblioteket 3500 
Figgjo skole, barnetrinn Volleyballbane med nett i skolegården. 0 
Figgjo skole, barnetrinn Nye baller til gymsalen. 0 
Figgjo skole, ungdomstrinn Gardiner i klasserom på ungdomsskolen. 4000 
Maudland skole 2 Takker til å steke lapper o.l på  3000 
Porsholen skole Uteleker 3000    
Stangeland skole Mer utstyr til leker i friminuttet 4000 
Giske Dekorere utendørs vegg for å sette mer farge på skolen. 3000 
Høle barne- og ungdomsskule Brettspill til heile skulen til bruk i timar og friminutt. 4000 
Riska Ungdomsskole Airtrack  4750 
Vatneli skole Sandkasseleker 2250 
Skeiane - baller, - nye vester basketballkurver i gymsalen nye spill i 

biblioteket 
3500 

Lundehaugen ungdomsskole Baller og fikse airhockeyspill 4000 
Lurahammaren ungdomsskole Elevbedrifter 3700 
Høyland Ungdomsskole Tilskudd til musikkrom 2800 
Øygard Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 

 

Bogafjell U Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 
 

Bogafjell  Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 
 

Forsand Diverse 300 
Ganddal  Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 

 

Tryggheim forus Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 
 

Kyrkjevollen Har ikke levert inn forslag til små tiltak i år 
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Sak 3: Orientering om store tiltak som fikk 25 000 kr i 2019 

Sist BUKS var det Riska ungdomsskole som fikk kr. 25.000 til asfalt på skatebane, og kr. 25.000 ble fordelt på 
barneskolene Buggeland, Smeaheia og Sandnes friskole. 

Disse presenterte hvordan pengene var blitt brukt. 

 

 

 
 
Bodil Sivertsen, Sanna Rana og Stanley Wirak.  
Foto: Hallvard Fagerland, Kulturavdelingen 
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Sak 4: Fordeling av midler til to større tiltak 
 
Elevene diskuterte i grupper hvem som skulle få pengene i år. 

De fikk sjansen i plenum til å argumentere for og imot de 7 forslagene som gruppene hadde kommet fram til. 

Til slutt var det Hommersåk barneskole som fikk kr 25.000 til gapahuk og Lundehaugen ungdomsskole som fikk 
kr. 25.000 til frisbeegolf. 

 
Gruppenes forslag til barneskole og ungdomsskole tiltak á kr. 25.000 
 

Gruppe 1  Sandnes friskole - Sykkelstativ med tak -  kr. 12.500  
  
Malmheim - Bibliotek -  kr. 12.500  
  

Gruppe 2  Lundehaugen ungdomsskole  - Frisbeegolf - kr. 25.000  
  

Gruppe 3  Austrått skole - Ønske om å få noe nytt til skolegården vår -  
 kr. 25.000  
  

Gruppe 4  Hommersåk skole - Gapahuk - kr. 25.000  
  

Gruppe 5  Porsholen skole - Korger til Frisbeegolf - kr. 25.000  
  

Gruppe 6  Høle barne og ungdomsskole   
- Forbedring av uteområde til ungdomsskolen - kr. 25.000  
  

Gruppe 7  Lundehaugen ungdomsskole - Frisbeegolf - kr. 25.000  
  

 
 
 
 

 
 

 

Vedtak: 
 

BUBS 2021 har fordelt midler til følgende store prosjekt: 
 

Tiltak ungdomsskolene: 
Lundehaugen ungdomsskole – frisbeegolf – kr 25.000 

 
Tiltak barneskolene: 

Hommersåk skole - Gapahuk – kr 25.000 
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Sak 5: Åpen post 2021 
 

Skole:  Hva vil dere ta opp?  Svar fra administrasjonen  

Skeiane  

Åpen post:  
- leksefri skole  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- mer kunnskap, undervisning og forståelse om psykisk helse og 
ulike psykiske lidelser/sykdommer (spiseforstyrrelser, depresjon, 
angst osv.)  
  
  
  

1. Lekser: Det er skolen selv som 
avgjør om den vil pålegge elevene 
lekser. Skolen kan imidlertid velge å 
organisere opplæringen uten å gi 
elevene hjemmearbeid. Det sentrale er 
at skolen legger opp opplæringen slik 
at dere kan nå kompetansemålene. Det 
kan være lurt å ta dette opp med rektor, 
gjerne via elevrådet og få en dialog om 
skolen skal ha lekser og evt. hvordan 
gode lekser bør være for at dere skal 
lykkes og oppleve mestring på skolen.   
  
2. Psykisk helse: Dette er så viktige 
tema i skolen at den nye læreplanen 
sier at vi skal jobbe med det 
tverrfaglige temaet folkehelse og 
livsmestring. Det kan være lurt å ta opp 
deres problemstilling med 
rektor, f,eks via elevrådet hvor dere har 
en dialog om hva dere elever mener er 
viktig å lære mer om. Info: Alle 
ungdomsskolene i Sandnes skal være 
med i Robust: Det er et 
undervisningsopplegg som tar 
utgangspunkt i det nye tverrfaglige 
temaet «Folkehelse og livsmestring». 
Lærere kan bruke dette  opplegget i alle 
fag. Universitetet i Stavanger skal 
forske på om dette gir bedre 
livsmestring for dere. Alle skolene har 
helsesykepleiere som kan mye om 
psykiske lidelser.   

Maudland skole  

Hvorfor kan ikke kommunen måle isen på et av vannene på 
Hommersåk om vinteren? Det er 4 skoler på Hommersåk, men 
skolen får ikke ta med elevene på isen når isen ikke er godkjent av 
Sandnes kommune. Det er svært urettferdig at ukantskoler ikke får 
samme mulighetene som sentrumsnære skoler. Vi har heller ikke 
økonomi til å reise med buss til Stokkelandsvannet, Gisketjern eller 
Bråsteinvannet.  

Det er politiet som bestemmer hvilke 
vann kommunen skal måle. Vi har en 
avtale med dem om 
dette. Pga at Frøylandsvannet er 
regulert, har det ikke vært aktuelt å 
måle isen her. Når kommunen 
forhandler ny avtale med politiet, vi vi 
ta opp om Frøylandsvannet kan bli 
skøytevann. Dette vil uansett ikke 
kunne gjøres før vannet er 
"avregulert".  

Aspervika skole  Går det an å kutte ut lekser og heller ha en time lenger skoledag?  

Det er skolen som avgjør om den vil 
pålegge elevene lekser. Skolen kan 
velge å organisere opplæringen uten å 
gi elevene hjemmearbeid, men de kan 
ikke uten videre velge å utvide 
skoledagen. Det er nasjonalt bestemt 
hvor mange timer en elev skal ha. Jeg 
anbefaler dere og ta opp saken med 
rektor via elevrådet.  

Aspervika skole  
Går det an å få bedre belysning ved fotballbanen? Vi kan ikke bruke 
den i de mørkeste månedene (på fritida)  

Det er ikke planlagt belysning, men det 
kan vi se på 
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Stangeland skole  

Hvorfor har kommunen kuttet 40 millioner i skolebudsjettet når 
kommunen har hundre millioner kroner i overskudd?  
  

Kommunen kan ikke bruke mer penger 
enn det vi har, og kommunen har store 
innsparingskrav. Dette fordeles på alle 
virksomhetene i kommunen. Vi må 
spare.   
Kommunen må også styre slik at den 
får et overskudd. Dette fordi vi ikke 
kan låne alt vi trenger til f.eks. 
oppussing og bygging av nye skoler.  

Lura skole  

Dersom det hadde vært flere søppelspann i Sandnes så hadde folk 
brukt dem mer, kan Sandnes kommune sette ut flere søppelspann på 
turveier og andre områder der mange folk er eller går turer?  

Det er stort sett "molluker" (nedgravde 
store søppelkontainere" i alle større 
parker og idrettsanlegg. Små 
bossdunker er veldig dyrt og tømme, 
for de må tømmes ofte. Dette er det 
ikke midler til. Så anbefalingen må 
være å bruke mollukene eller ta med 
bosset hjem.  

Lura skole  
Nå er det kommet en ny svømmehall på Austrått, kommer det en 
nærmere Lura? Vil Giskehallen åpne igjen?  

Det er pr nå ikke planlagt noen ny 
svømmehall på Lura, men det er et 
planlagt utebasseng som skal ligge i 
Vågen i sentrum. Giskehallen vil også 
åpne igjen etter at rehabiliteringen er 
tidlig i 2022.  

Austrått skole  

Skolegården vår har lite apparater , og nesten bare asfalt. Det er 
veldig dumt når ting bare blir tatt vekk. Det ble nettopp fjernet en 
vippe fra skolegården. Får vi ny i erstatning?  

Utstyr blir fjernet når det ikke lenger er 
sikkert. Dere ligger på prioritering i 
nær framtid, men det blir til neste år da, 
årets midler er oppbrukt. Vi vil ikke 
kunne gjøre alt på planen i en engang, 
men noe vil bli erstattet sannsynligvis 
da til neste år.  

Austrått skole  
Elevene på skolen synes toalettene er ekle og lukter ringt. Dette gjør 
at noen ikke går på do en hel skoledag. Kan dette fikses?  

Dette har vi ikke hørt om tidligere, men 
vi skal se på det - fint om dere melder 
fra hvilke det gjelder, da noe allerede er 
tatt.  

Austrått skole  
Når det regner så lekker det inn flere steder på skolen. Det står 
bøtter rundt forbi som samler vann. Når skal dette fikses?  

Arbeidet skal igangsettes snart men vi 
må ha en anbudskonkurranse og få 
planlagt det best mulig slik det blir 
minst mulig bry for dere. Håper på at 
arbeidet er ferdig til slutten av året.  

Austrått skole  Hvorfor er det bare en kunstgressbane her på Austrått?  

Det er under bygging en ny 9er 
kunstgressbane i Kleivane, denne skal 
være klar til skolestart i år.  

Austrått skole  
Er det mulig å fjerne den nedgravde søppelplassen ved kunstgresset 
på Austrått slik at grusbanen der kan brukes til å spille fotball på?  

Det er registrert et behov for en ny 
kunstgressbane på Iglemyr, men pr nå 
er andre prosjekter som har vært 
prioritert først.  

Sørbø skole  Dusjforheng/ vegger i dusjene i Sørbøhallen.  

Dette er ikke noe vi prioritere 
enda pga lite midler. Kan evt. sees på 
ved en senere rehabilitering.  

Sørbø skole  Hull på fotballbanen.  
Dette skal vi få sett på, vi sender en 
melding til Bydrift på dette.  

Sørbø skole  Lys på basketbanen på skolen.  Dette er ikke noe vi kan prioritere nå.  
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Sandnes Friskole  

Flytebrygge/stupetårn på Stokkelandsvannet  
Dette året har vært veldig spesielt for barn og ungdom grunnet 
korona. Vi har vært mye hjemme og har ikke hatt mulighet til å 
reise. Barn og ungdom på Ganddal satt stor pris på jobben 
kommunen gjorde da dere lagde til skøyteis for oss på Stokki i 
vinter. Da kunne vi ha det gøy sammen med venner selv om vi ikke 
kunne reise på ferie.  
Kan dere gjøre dette for oss på sommertid også?  
Sannsynligvis må vi holde oss mye i Norge denne sommeren også. 
Vi er så heldige å ha et badevann på Ganddal. Kunne kommunen ha 
laget til en flytebrygge eventuelt også et stupetårn ved 
Stokkelandsvannet slik at det hadde blitt en enda bedre badeplass 
denne sommeren? Det hadde barn og ungdom i bydelen blitt veldig 
glade for.  

Stokkelandsvannet er et 
fuglefredningsområde, og det er 
Statsforvalteren i Rogaland som 
bestemmer hva en kan gjøre i og langs 
vannet. Flytebrygge og stupetårn vi 
føre til mye forstyrrelse for fuglene når 
de har egg, reir og små fugleunger. Det 
er gjort forbedringer på badeplassene 
i Holmavika og Bråstein. Det anbefales 
at dere bruker disse badeplassene.  

Sandnes Friskole  

Mer svømmeundervisning i skolen  
Rogaland fylke er det fylket i landet med flest drukningsulykker. 
Slik kan vi ikke ha det.  
Vi ønsker mer svømmeundervisning på skolen, gjerne hvert år.  
Vi har ingen barn å miste!  
  
På Ganddal har vi Stokkelandsvannet som mange barn og ungdom 
bader i. Vi tenker derfor at det er viktig at barn og ungdom i denne 
bydelen, og i Sandnes generelt, for tilstrekkelig med 
svømmeundervisning for å være trygge i vannet.  
  
Kan dere bygge nok svømmehaller slik at alle barn i kommunen 
kan få nok svømmetrening?  
Er det kanskje en mulighet for å legge opp til svømmeundervisning 
i Stokkelandsvannet med tørrdrakt for å øve på å bade i 
nærområdet?  

Stokkelandsvannet er et 
fuglefredningsområde, og det er 
statsforvalteren i Rogaland som 
bestemmer hva en kan gjøre i og langs 
vannet. Flytebrygge og stupetårn vi 
føre til mye forstyrrelse for fuglene når 
de har egg, reir og små fugleunger. Det 
er gjort forbedringer på badeplassene 
i Holmavika og Bråstein. Det anbefales 
at dere bruker disse badeplassene.  

Figgjo skole  Hvorfor salter dere ikke skoleveiene våre når det er glatt ute?  

Brøyte og saltebilene kan ikke være 
alle steder samtidig. De som saltes først 
er veiene som har bussrute 
og hovedsykkelrutene, så blir de andre 
gater og fortau tatt i tur og orden.  

Iglemyr skole  
Det er vanskelig når bowlen, bingen og volleyballbanen ikke er 
skolens eiendom. Hvem har ansvaret for vedlikehold her?  

Det pågår vurderinger om kommunen 
skal overta ansvaret her, slik 
at ballbingene blir en del av skolens 
område.  

Iglemyr skole  

Sykkelstier burde vært merket opp som gangvei og sykkelvei 
adskilt. Farlige situasjoner oppstår ofte på skolevei når syklister og 
fotgjengere nesten krasjer.  

Det er helt klart det beste. Og slik er 
det noen steder. Sykkelsti og fortau tar 
mye plass, og det er derfor ikke mulig å 
få til alle steder. Det er også ganske 
kostbart. De neste årene skal det gjøres 
en rekke mindre tiltak for å forbedre 
forholdene for syklende og gående.  

Smeaheia skole  Hva mener politikerne om lekser?  

Politikerne er enige med 
administrasjonen. Et råd er å ha en 
dialog med rektor om dette.  

Smeaheia skole  
Hvorfor har vi så lite penger til å kjøpe utstyr til skolen? (Hvorfor 
er skolen fattig?)  

I Sandnes har vi en ung befolkning som 
gjør at vi får inn mindre skatt og vi får 
mindre statlig støtte - dermed må vi 
drive tilsvarende billigere enn andre 
kommuner.  

Sandnes International 
School  

Hva gjør Sandnes Kommune for å forebygge rasisme (mot barn 
med mørk hudtone og/eller utenlandsk opprinnelse) i norske 
skoler?  

Vi følger den norske læreplanen. 
Kompetansemålene i ulike fag har dette 
som tema. Flere av skolene har også 
egne undervisningsopplegg om dette. I 
den overordnede delen i læreplanen 
står det:"Skolen skal fremme 
demokratiske verdier og holdninger 
som motvekt mot fordommer og 
diskriminering"  
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Sandnes International 
School  

Hva gjør Sandnes Kommune for å holde kommunale 
parker/grøntområder/lekeplasser ved like og i brukbar stand?  

Alle lekeplassene blir kontrollert hvert 
og at de er i sikkehetsmessig forsvarlig 
stand. For øvrig så er det jevnlig 
vedlikehold av de større lekeplassen, 
som feks vask av dekker, klipping av 
gress/hekker og reparerer lekeutstyr og 
fyller sand i sandkasser. I parkene så 
klippes gresset jevnlig der det er 
fornuftig ift bruken. Noen steder skal 
gresset være høyt, fordi dette er bra for 
fugler og innsekter. Ellers tømmes boss 
og endel trær og busker blir klippet.  

Sandnes International 
School  

Et forslag er å ha flere engelskspråklige bøker på Sandnes 
Bibliotek  

Svar: Sandnes bibliotek har siden 
sommeren 2020 utvidet antall 
engelskspråklige bøker på biblioteket. 
Utvidelsen betyr at det nå er et 
forholdsvis bra utvalg til alle 
aldersgrupper. Biblioteket har 
imidlertid et begrenset budsjett til 
anskaffelse av nye bøker, og derfor 
begrenses mulighetene for å kjøpe både 
flere engelskspråklige bøker, og 
generelt annen litteratur.  

Sandnes International 
School  

Hver skole burde få hjelp til å bygge lekeplass. For eksempel har 
vår skole kun en sklie, et lite klatrestativ, en vippe og et ujevnt 
asfalt-område  

Det ligger inne i planene hvert år til 
oppgradering av kommunens 
lekeplasser  

Sandnes International 
School  

Hva gjøres for at expat-barn kan føle seg mer 
integrerte of velkomne i det norske samfunnet?  

Det skjer mye på skolene, kulturskolen 
og i fritidsaktiviteter i Sandnes hvor vi 
er oppmerksomme på integrering. Det 
er mange tilbud for barn i kommunen.  

Sandnes International 
School  

Har dere noen miljøaktiviteter som involverer barn? Hvis ja, 
hvordan kan expat-barn som lærer norsk finne informasjon og være 
med å bidra?  

Det skjer mye på skolene, kulturskolen 
og i fritidsaktiviteter i Sandnes hvor vi 
er oppmerksomme på integrering. Det 
er mange tilbud for barn i kommunen.  

Trones skole  
Kan dere male skolebygningen vår. Malingen flasser av og ser 
stygg ut utvendig.  

Det er planlagt en større rehabilitering i 
løpet av noen få år. Så vi vil se om det 
blir gjort noe før dette.  

Trones skole  
Vi hadde en benk med fastmontert bord i skolegården. Hvor er den 
blitt av?  

Dette kjenner vi ikke til, men var den 
fastmontert, eller stod den løs? Det 
hender at ting blir stjålet.  

Trones skole  
Vi sklir på all grusen/sanden som er i skolegården. Kan dere 
komme og koste den vekk?  

Dette er noe vi oppfordrer nå skolen 
med hjelp dugnad til å å gjøre da vi 
blitt nødt til å kutte ut 
noen tjenster siden vi har måtte kutt 
flere millioner våre driftsbudsjetter.  

Lundehaugen 
ungdomsskole  

Vi på Lundehaugen Ungdomsskole har et behov på å oppgradere 
toalettene våre. De er gamle og slitte, da de har stått her siden 1985. 
Hvert år har vi i elevrådet fått klager fra ulike elever på skolen. Det 
at elevene er misfornøyde med toalettene ble tydeliggjort i 
elevundersøkelsen. Her fikk vi kun 1,2 av 5 på toalettene, hvor 5 er 
best.  

Dette er noe vi skal vurdere å få gjort 
noe med i år hvis vi har midler igjen 
når det andre er ferdig. Vi skal gjøre 
endel andre oppgraderinger på 
bygget mhp vindu, tekking.  

Lundehaugen 
Ungdomsskole  

Vi på Lundehaugen ønsker en oppgradering av grusbanen sørøst for 
skolen. Denne er ujevn, noe elevene ikke er fornøyde med. Ved en 
oppgradering vil vi kunne bruke banen i større grad.  

Det pågår regulering av 
området, ifm planlegging av et nytt bo 
og aktivitetssenter. Det er registrert et 
behov for å gjøre betydelige 
forbedringer av uteområdet der banen 
ligger. Pr nå er det ikke inne midler til 
dette.  
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Lundehaugen 
Ungdomsskole  

Elever på Lundehaugen har kommentert dårlig belysning i deler 
av Sandvedparken og ved Bogafjellhallen. Sandvedparken brukes 
av mange mennesker til ulike tider av døgnet, og det er derfor 
nødvendig med skikkelig belysning om kveldene. Når det 
gjelder Bogafjellhallen, så blir denne brukt av mange barn og unge 
som skal på trening eller skole. Vårt ønske er at kommunen sjekker 
ut områdene og setter opp den nødvendige belysningen, med tanke 
på sikkerhet.  

Vi noterer oss at dere synes lyset er for 
dårlig i Sandvedparken. Vi vil så snart 
som mulig få vasket lampene. Nå er det 
ganske mye grønske og skitt på dem. I 
tillegg planlegges det nytt lys på noen 
strekninger som mangler pr i dag.  

Lundehaugen 
Ungdomsskole  

Vi er veldig er veldig takknemlig for kunstgressbanen i forbindelse 
med utbyggingen bak skolen, men utformingen var overraskende. 
Banen har bakke og er buet. Dette forhindrer et godt spill. Er dette 
noe kommunen kan fikse?  

Dette er bygd ut ifm boligfeltet, kan 
sjekke med utbygger at 
minimumskravene for dekke er 
overholdt.  

Lundehaugen 
Ungdomsskole  

På Lundehaugen ungdomsskole går vi nå gjennom en krevende 
prosess med tanke på penger og overtallighet. Når elevtallet synker, 
lider økonomien også. Vi får mindre og går med underskudd. Dette 
fører til at viktige poster vi ønsker å investere i, ikke lengre er 
mulige. Vi håper at kommunen kan gjøre en innsats å øke utgiftene 
til skole, fremfor å kutte gjentatte ganger. Pengene som kommunen 
har spart opp ønsker vi at skal gå til skolene.  Svar på spørsmål over  

 

 

 

 

Zoom skjermbile fra BUKS. 
 


