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Innbrudd i 
matbutikk
SENTRUM: I løpet av helgen 
har uvedkommende vært 
inne i matbutikken Ica i 
Langgaten. Uvisst hva som 
er stjålet. Innbruddet ble 
meldt mandag klokken 
11.24.

Møtte ikke i 
retten - ble 
pågrepet
FIGGJO: En mann (21) og en 
jente (17) møtte ikke i Jæren 
tingrett selv om de var lov-
lig stevnet. Dommeren be-
sluttet pågripelse. Begge ble 
pågrepet hjemme. Samtidig 
var de i besittelse av mindre 
mengder narkotika.

Stakk av med 
bruktbil
HANA: Den uheldige bilsel-
geren møtte i vakta på Sand-
nes politistasjon klokken 
17.24 for å melde i fra om at 
bilen hans var stjålet. Man-
nen fortalte at han hadde 
bilen sin ute for salg, og at 
en mannlig kjøper var og 
så på bilen i 16-tiden tirs-
dag ettermiddag. Bilen ble 
stjålet i Sigvart Skaldsvei 
på Hana. – Mens selger var 
inne et øyeblikk forsvant 
både bil og kjøper. Bileier 
kunne dermed ikke annet 
enn å melde den stjålet, 
opplyser operasjonsleder 
ved Rogaland politidistrikt, 
Kjell Arne Slethei. Bilen er 
en grønn Mazda varebil 
med registreringsnummer 
DJ62939. – Selgeren har be-
skrevet mannen som 1,85 
meter høy, kraftig, veltrent 
og med rufsete halvlangt 
blondt hår, sier Odd Olav 
Reisæter, seksjonsleder ved 
Sandnes politistasjon. Politi-
et ønsker tips fra publikum.

ANE MADSEN

tekst og foto

Seksåringene ved Smeaheia skole 
lærer matematikk på en annen 
måte enn den tradisjonelle.
 – Vi har ikke tatt godt nok vare 
på den lærelysten som seksårin-
ger har. Ingenting er vanskelig for 
dem, og de er åpne for alt som er 
nytt. Læring må begynne tidlig, 
sier Gerd Inger Moe, lærer ved 
Smeaheia skole.
 Sammen med Natasha Blank, 
førsteamanuensis i matematikk 
ved Universitetet i Stavanger, har 
Moe oversatt to russiske lærebø-
ker i matematikk og laget praktis-

ke opplegg for undervisning. Opp-
legget er tilpasset seksåringene.
 Onsdag besøkte Elisabeth 
Aspaker fra Utdanningsfraksjo-
nen til Høyre på Stortinget Smea-
heia skole for å lære mer om opp-
legget.

Geometri og algebra
Moe har startet et forsknings- og 
utviklingsarbeid for begynner-
opplæring i matematikk. Hun er 
opptatt av den store læringskapa-
siteten elevene på 1. trinn har.
 – Allerede i barnehagen lærer 
ungene å telle, om trekanter med 
mer. Når de begynner på skolen, 
tar vi steget videre. Seksåringene 

snakker om addisjon og subtrak-
sjon, og de kan løse enkle lignin-
ger, sier Moe, som mener at den 
norske læringsmetoden går for 
tregt fram.
 I geometri brukes begrepene 
stråle, linjestykke, brukket linje, 
krum linje, rett, stump og spiss 
vinkel, og geometriske figurer. I 
følge Moe har elevene ikke proble-
mer med å bruke disse begrepene 
aktivt i undervisningen.
 
Utfordrende opplegg
Gerd Inger Moe var på studietur 
i Russland. Der oppdaget hun at 
skolene jobber på andre måter 
enn i Norge.
 – Opplegget fra Russland er ut-
fordrende, men det skal det også 
være. Barna må lære seg å møte 
motstand. De gir ikke opp av den 
grunn. Jeg ser at de tar utfordrin-
gene uten problemer, sier Moe.
 – Lista ligger for lavt her. Det 
er ingen tvil om at barn kan lære 

begreper, begrunne valg og bruke 
matematisk fagspråk i tidlig al-
der. De kan lære mye mer enn vi 
tror, sier hun.

VARIERTE OPPGAVER: Lærer 
Gerd Inger Moe er opptatt av å 
utnytte den store læringskapasi-
teten som seksåringer har.

Seksåringer løser ligninger

Elevene på 1. trinn ved Smeaheia 
skole lærer matematiske faguttrykk 
fra første skoledag. Matteopplegget 
er hentet fra Russland.

ARNE BIRKEMO

Økonomien i Sandnes er trang. Det 
skal spares 76 millioner kroner på 
alle tjensteområder neste år. Det 
betyr kutt - også i skolen. De neste 
to årene skal det reduseres 70 stil-
linger innenfor ordinær undervis-
ning og spesialundervisning. Kom-
munen ønsker å avvikle skolene 
Hommersåk og Vatne. Leksehjel-
pen skal avvikles til økonomien 
er bedre. Det blir også avvikling av 
sommer-SFO for funksjonshemme-
de elever og SFO for funksjonshem-
mede ungdomsskoleelever.

Bekymret foreldreutvalg
Kuttene bekymrer det kommu-
nale foreldreutvalget.
 – Det råder stor bekymring blant 
de aller fleste foreldrerepresentan-
tene. Vi har fått svar fra 22 av 26 

FAU-ledere i kommunen. Slik råd-
mannens budsjett ser ut i dag så vil 
Sandnes ikke ha en forsvarlig drift 
av skolene i årene fremover, fortel-
ler leder for KFU, Frian Årsnes.
 Hovedpunktene i høringsutta-
lelsen er elevtallsveksten på skole-
ne, læretettheten og nedskjærin-
gene i tilbudet til funksjonshem-
mede. KFU mener rådmannen 
har underestimert elevveksten 
i kommunen med flere hundre 
elever. Elevantallet vil også for-
ringe klassestørrelsene og lavere 
læretetthet.

Skjerme funksjonshemmede
KFU og FAU-lederne reagerer spe-
sielt kraftig på blant annet at til-
budet til funksjonshemmede kut-
tes ut. I høringsuttalelsen foreslår 
KFU funksjonshemmede elever 

blir skjermet etter som kommu-
nen mest sannsynlig vil reetablere 
dette tilbudet når kommuneøko-
nomien går bedre. Foreldreutval-
get er redd viktig spesialkompe-
tanse vil gå tapt. «En politikk som 
tar sikte på å legge ned tilbud i det 
ene øyeblikket for å så starte dem 
igjen risikerer å bli dyr for Sand-
nes i det lange løp», skriver KFU-
lederen i høringsuttalelsen.

– Opp til politikerne
Om KFU og FAU-ledernes hørings-
uttalelse blir tatt til følge er opp 
til de folkevalgte, mener Årsnes.
 – Det kommer an på om poli-
tikerne er enige med rådmannen 
eller ikke. Vi mener at ikke alle 
forhold i budsjettet er nøye nok 
utredet, så får vi se om politikerne 
mener det samme, sier Årsnes.

Felles foreldreopprør
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og FAU-lederne 
går kraftig ut mot kommunens skolepolitikk i en 
høringsuttalelse i forbindelse med økonomiplanen.

BESØKTE SMEAHEIA: Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (t.h) og politisk rådgiver Amara M. Butt, 
besøkte Smeaheia skole for å lære mer om det russiske matematikkopplegget. Ragnvald Nilsen fra utvalg 
for kultur og oppvekst i Sandnes kommune var også til stede.

IDEENE BAK 

OPPLEGGET

• Bygger på den russiske 
pedagogen Zankovs prin-
sipper.

• Læreren viser åpenhet og 
lar elevene slippe til med 
tenkning og forklaring i 
stor grad.

• Individuell maksimal 
utvikling, minst mulig 
undervisning, oppdage 
selv, begynne tidlig med 
algebra, arbeide for å 
forstå neste skritt, og 
utvikle helhetsbildet.

• Prinsippet «undervisning 
på høyt nivå» betyr ikke 
at opplegget er for de 
fl inkeste elevene, men at 
alle skal strekke seg så 
langt som mulig.

• Med den russiske lære-
bokserien som Smeaheia 
skole bruker, dekkes fi re 
år med Kunnskapsløftet 
på to år (1.-4. trinn).
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BEKYMRET: KFU-leder Frian Årsnes mener rådmannens budsjett-
forslag ikke har en forsvarlig skoledrift. Med seg har han nesten alle 
foreldrerepresentantene på sandneskolene. (Arkivfoto)


