SUNNDAL KOMMUNE
GRUNNSKOLETJENESTEN
Sande skole

Høringsinnspill i skolestruktur i Sunndal kommune fra
skolemiljøutvalget 27.05.21 Sande skole
Tilstede:
Elevrådsrepresentanter: Vilde Wirum Soli 6. trinn, Sunniva Stenberg 5. trinn,
Mathias Hagen Nordvik 5. trinn
Ansatte representant:Tetyana Mefredzh
Leder FAU: Linn Rødset
Kommunens representant: Christin Svestad
Fravær: Rita Voll, Anne Berit Ueland, Line Karin Smisetfoss
Kl. 18:00 – 19:30
Referent: Tetyana Mefredzh
Christin innleder til møte.
Sak 1: Skolestruktur i Sunndal kommune
o
Sande skole får flere elever.
Innspill fra elevrådsrepresentanter:
o
Det kommer til å bli trangt i garderober/ klasserom. Flere elever – flere pulter /stoler på
klasserom – mangel på plass.
o
Mere bråk, dårlig stemning/ flere konflikter, øker fare for Corona spredning.
o
Skole trenger å bygge flere toaletter.
o
Elevene får flere venner.
o
Kommunen sparer penger.
Innspill fra FAU leder:
o
Setter på økonomien i hovedfokus. Det forventes at kommunen MÅ spare penger.
Urettferdig resursfordeling mellom ulike skoler i Sunndal kommune nå for tiden. Eleven
på Øra koster mer.
o
Skolestruktur reformen innebærer store konsekvenser i forhold til svake og flinke elever.
Flinke elever får ikke tilpasset opplæring.
o
Ønsker endring i skolestruktur for bedre kommune økonomi.
Innspill fra ansatte:
o
Universell utforming står i stor fokus.
o
Skolen har for lite toaletter/garderober.
Hvis det kommer 60 elever fra Løykja skolen til Sande?
Elevrådsrepresentanter: Da MÅ vi ha flere lærere.
Bruk av sportshallen kan bli vanskelig for store klassetrinn. Kan praktiseres klassedeling i
flere små grupper.
FAU: Vil lærenormen på elev overholdes?

Sak 2: Orientering om reguleringsplan
o
Trafikksikkerhet i Sande området.
o
Kort om organisering av planområdet.
FAU:
o
Opplever bilkø fra hovedveien til krys ved Hageveien.
o
Bussholdeplass kan flyttes til Sande 2.
o
Kommunen kunne tatt av det store ute område ved SUS som ikke er i bruk og utvide
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bussholdeplass.
Elevrådsrepresentater:
o
Bussforsinkelser gjør det vanskelig.
o
Barn løper etter bussen fra VGS opp bakken.
o
Kunne ordnes større fortauet/ sykkelfelt: syklistene og fotgjengere ikke kolliderer, får
mere plass og bedre å gå om vinteren, syklistene slutter å sykle på gresset.
Innspill fra FAU og ansatte:
o
Trafikkproblemet ble forskyvet til annen gate.
o
Utvide kjøreveien og opprette en større bussholdeplass som ligger nærmere Sande skole.
Sak 3: Eventuelt
o
Mange ødelagte musikkinstrumenter
o
Ikke stemt pianoet
o
Nye gitarstrenger
o
Må fikses ballbingen/ antioverveggen/ gummibelegget ved utelekestativer, huskestativ,
lekestativ

