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Sak 6: Godkjenning av innkallingen 
 -godkjent 
 
Sak :7 Status økonomi 
Overskuddet fra Sørli-lekene var på 24747 kr. 
 
FAU har nå kr 38 000 på konto. 
 
Sak 8: Informasjon fra SU-møte 

• FAU v/Maiken informerte om Sørli-lekene og om SFO og prosessen rundt 
betalte aktiviteter (private aktører) i SFO-tiden. 

• Elevrådet meldte saker: 
- Ønske fra elevene om varmmat. De har fått tilbakemelding om at dette 
ikke er mulig pga at skolen ikke har godkjent kjøkken for dette. Elevene 

Agenda: 
 

Hva: Hvem: 

Sak 6 
2022-2023 

Godkjenning av innkallingen Maiken 

Sak 7 
2022/2023 

Økonomi Maiken (i 
Aleksanders 
fravær) 

Sak 8 
2022/2023 

 Gjennomgang saker fra SU-møte 

• informasjonssak 

Maiken 

Sak 9 
2022/2023 

Evaluering Sørli-lekene Maiken 

Sak 10 
2022/2023 

17.mai 
- planlegging 

Maiken 

Sak 11 
2022/2023 

Nettvett Hvem? 



har blitt oppfordret til å ha kantinedag. Det er også meldt inn ønske om 
mikrobølgeovn eller toast-jern i klasserommene.  
- Det planlegges for reflekskampanje i forbindelse med refleksens dag. 
Elevrådet arrangerer.  
 

• Rektors innlegg: 
- Informerte om at det vurderes å ha vært en trygg og god skole- og SFO-
start for årets førsteklassinger.  
- Det ble informert om at Jon Ludvig jobber 60% stilling for 
Ukrainaskolen.  
- IKT-Teams-tilgang opprettes til FAU-medlemmene. 
- Budsjett 2023 – ligger an til trange budsjetter som går ut over 
lærertettheten.  
- Bursdagsfeiringer – rektor ønsker hjelp av FAU til å informere om at 
skolens lokaler kan benyttes (gymsal og SFO-kjøkkenet). Videre at det 
oppfordres til å ta vekk press på betalte bursdagstilbud (typ lekeland ol) 
samt oppfordring til å slå sammen arrangementer. Dette ut fra økt 
økonomisk press på privatøkonomi. Forslag om å ta opp via Facebook-
grupper og/eller diaologkafé i klassene. 
- Foreldrekontaktoppgave – minne om sosialt ansvar 
-Basketballbane-saken og alternative løsninger, avventer beslutning.  
 

• Kommunen: ingen deltok herfra 
 
Innspill fra FAU til punktene over: 
 

• FAU ønsker å støtte rektor rundt budsjettforslaget for 2023, men det 
krever innsyn. 

• FAU ønsker å bidra til å løfte saken rundt basketballbane på skolen, men 
ved å flytte fokuset fra bruk av banen på Sørli utenfor skoletid til «hva 
kan kommunen tilby ungdommene»? FAU opplever at dette problemet 
oppstår som følge av mangelfullt tilbud til ungdom i kommunen.  

• Tilbakemeldinger rundt SFO-tematikken med betalte aktiviteter i SFO-tid.  
- 3.klasse melder om at det er fint med aktiviteter, men at det skal være et 
tilbud til mange og ikke virke ekskluderende. Foreslår evt makspris på 
aktivitetene. Ingen negative til tilbudet. 
- 4.trinn stemmer for at SFO tar vurderingen selv, men opptatt av at dette er 
særlig viktig nå med tanke på ekskludering pga økonomi. 
- 1.trinn melder om tillit til SFO’s vurdering. 
- 2.trinn melder også om tillit til SFO’s vurdering. 



Hovedkonklusjonen blir altså at det er tillit til SFO’s egne vurderinger, og ønske 
om at de er særlig bevisste på ekskludering. 
 
Sak 9: Evaluering Sørli-lekene 
-Arrangementet har vært positivt, med god stemning. 
-Behov for å kjøpe inn en ekstra blink til bueskyting, populær aktivitet. 
-Ambulanse og politibil populære innslag. 
 
Forbedringspunkter: 
-For mye kake og kaffe, kan nedjusteres til 2 kaker per klasse neste år.  
-Flere kioskvakter til første periode pga flest som handler da 
-Gikk tom for billetter ved utsalgene 
-forslag om at datoen for Sørli-lekene avklares før sommeren, og forslag om at 
det legges fast til 2. torsdag i september. 
-forslag om at elevrådet kan ha ansvar for å finne på, og kanskje arrangere, 1 
aktivitet. 
 
Sak 10: 17.mai 2023 
FAU har nå ansvar for 17.mai-arrangement, skolen har gitt fra seg oppdraget. 
Det har kommet inn forslag om delt 17.mai, 
Innspill til dette: - delte skolekretser som for eksempel medfører søsken og 
naboer/venner på ulike skoler 

- Kun 1 korps 
 
Delte erfaringer fra 17.mai 2022, men blir enighet om å forsøke fells 17.mai et 
år til før det evalueres ytterligere. Behov for å avklare bruk av ny fotballbane til 
aktiviteter, avgjørende å ha nok plass. 
 
Ønske om at det etableres egen 17.mai komité, blir konkludert at 5.trinn tar 
oppgaven. 
 
Sak 11: Nettvett 
Barnevakten kontaktet, arrangementet koster 5000 kr. Spørsmål om økonomi 
til dette er avklart. FAU-leder informerer om at Lions pleier å gi støtte til 
arrangementet. 
 
Det skal undersøkes hva 3.klasselærerne tenker om bruk av sosiale medier for å 
undersøke om arrangementet skal flyttes til 3.trinn. 
Forslag om at det legges fast inn i årshjul, sånn at det ikke må tas stilling til på 
nytt hvert år.  


