
  

 
REFERAT 

NITTEDAL KOMMUNE  
Sørli skole  

 

FAU ved Sørli skole 22.03.22 
 
Klasser representert: 1 a og b, 2 a og b, 3 a, b og c, 4 a og b, 5 a og b, 6 a og b, 7 
a og b 
 
Referent: Anette Ulstrup, 3 b 

Agenda: 
 

  

Sak 
18/2021-
2022 

Godkjenning av 
innkalling og dagsorden 
 

Godkjent 

Sak 
19/2021-
2022 

Rektor, Eva Britt 
kommer for å informere 
om: 

- Elevundersøkelsen 
og nasjonale 
prøver 

- Soner i 
Skolegården 

 

Se vedlegg  
 
Tilbakemeldinger fra FAU om soner i 
skolegården: 

- Positivt at lærerne har god oversikt 

over sine elever 

- Skolen må vurdere hva som er best 

for helheten 

- Viktig at barn som trenger trygghet 

blir ivaretatt 

- Sonene rullerer, så det blir variasjon 

- Gode innspill fra elevrådet 

- Skolen vet hva som er best praksis for 

elevene, FAU har tillitt til at skolen 

tar slike beslutninger om praksis. 

 
Sak 
20/2021-
2022 

Økonomi 

- Status 
 

32000 kr i kassa til FAU. 
Det må være en startsum igjen til høsten 
2022 for å handle inn til Sørlilekene 

Sak 
21/2021-
2022 

Status for : 
- #hengdeg (7 klasse)  
- Barnevakten (4 klasse) 
- Avslutning (7 klasse) 
 

- Kostnaden for teateret #hengdeg har 

økt til 30000. Neste år bør 7. klasse 

samarbeide med flere skoler i 

Nittedal, da summen er den samme 

for 4 forestillinger.  Maiken tar dette 

innspillet videre til NKFU. I år deles 

summen på Sørli og Rotnes. Det er 



søkt om støtte fra Lions. FAU støtter 

med 9000 kr.  

- Barnevakten: Maiken jobber for å få 

dekket hele eller store deler av 

kostnaden. Kurset skal være i 

gymsalen, noe som gjør at vi slipper 

kostnad for lokale. FAU støtter med 

resterende beløp. 

- FAU støtter avslutning for 7. klasse 

med 2000 kr. 

- FAU betaler 5000 for korps  

-  

Sak 
22/2021-
2022 

17 mai 2022 I år blir det tradisjonell 17. maifeiring. 

- 4. trinn ansvar for å pynte 

skolegården 

- 5. trinn ansvar for lekene på NUS 

(sammen med FAU Rotnes) 

- Toget går fra Sørli til NUS 

- Rotnes og Sørli skolekorps spiller 

- Jon Ludvig, elevrådet og FAU leder 

planlegger morgenen på Sørli 

- Maiken legger ut planen på FAU 

siden 

- Siste detaljer planlegges på FAU 

møte 10. mai. 

- FAU representantene avklarer med 

lærer om de skal gå i toget sammen 

med barna. 

- Det laget en prosedyre i etterkant slik 

at dette er klart til neste års 

arrangement 

Sak 
23/2021-
2022 

Eventuelt 

- Neste møte blir 
10.05.22 

 

Innspill: 

- Ønske om aktivitetsdag i 

Varingskollen. Ikke aktuelt i år, men 

oppfordring om å ta opp dette 

tidligere neste skoleår. 

- Hva skal FAU bruke penger på? 

Hvordan få inn mer penger slik at vi 

også kan støtte mindre forespørsler? 

Forslag om å samarbeide med 

næringslivet i Nittedal. 



 

 

- Ønske om at det er forutsigbarhet 
om hvilken klasse 1. klassingene skal 
begynne i. Maiken tar dette opp med 
rektor. 

   


