
Utredning for skolestruktur, høringsuttalelse fra Fau v/ Sandnes barneskole 

 

 

Foreldreutvalget har i møtet 15/12-15 gått igjennom utredningen for skolestruktur i 

Alstahaug, og ønsker å komme med følgende uttalelse. 

 

Når det gjelder skolestrukturen i sentrum, ser vi det som det beste for elevene at det i 

fremtiden blir tre 1-7 skoler og en ren ungdomsskole, slik som vi har det i dag. 

Alstahaug kommune har ført en politikk på å dele klasser som passerer 28 elever. Hvis dette 

skal videreføres vil nedleggelse av Sandnes barneskole for så å overføre våre elever til 

nærmeste skole, føre til tre paralleller i årskullene 2006-2004.  

 

Bakgrunnen for dette er: 

 

 Vi ser det som viktig at elevene spesielt de første årene har en nærhet til skolen. Dette 

vil man i størst grad oppnå ved å beholde de to skolene som i dag ligger i ”ytterkant” i 

dagens skolestruktur. Det er også i disse områdene at fremtidig boligbygging i størst 

grad er planlagt. 

 Sandnes er en skole som har stort uteområde. Skolen har stor fin skoleplass, samt store 

friluftsområder knyttet til skolen. Vi har også mange flotte utfluktsområder i svært 

nærliggende område. 

 Ved å samle svært mange elever på samme sted, vil det også føre til en mindre trygg 

skolevei. Jo flere elever, jo mer trafikk og barn langs veiene. Ved å samle 5-10 på en 

plass, er det i underkant av 500 elever som skal ferdes rund samme skolebygg. 

  Sandnes barneskole er den eneste skolen i sentrum som har en avdeling hvor det er 

tilrettelagt for multihandicappede elever. Vi har i dag en elev som veksler mellom å 

være i klasse og på avdelingen. Fra høsten 2017 vil vi ha to elever med slike behov. 

 

 

 

Vi mener at nærhet, trygghet og ”få” elever på skolen er spesielt viktig de første skoleårene. 

Av den grunn ser vi at alternativet med to 1-4 og en 5-10 vil være vårt andre alternativ.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Foreldreutvalget ved Sandes barneskole 


