
 

Møtereferat FAU Sørli skole  

Subject: Møtereferat FAU Sørli skole Møte #.: 

03/2019-2020 

Sted: Personalrommet  

Referent: Solveig Buset Dato: 

14.01.2020 

Representerte klasser: 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b 

Ikke representert: 1a, 2b, 7a 

 

 

 Sak Ansvarlig 

Sak 

15/2019-

2020 

Godkjenning av inkalling og dagsorden 

Agenda godkjent uten kommentar. 
 

Kim 

Sak 

16/2019-

2020 

Gjennomgang av resultat fra nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen 

Resultat fra nasjonale prøver 

- Gjennomført på 5.trinn høsten 2019.  

- Resultatene er formidlet til foreldre og elever gjennom 
elevsamtaler 

- Tiltak settes inn der skolen ser dette nødvendig 

- For å heve nivået i engelsk, ser skolen på hva de kan 
gjøre annerledes allerede fra 1.trinn. 

 

Resultat fra elevundersøkelsen 

- Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2019 på 5.-
7.trinn 

- Resultat fra undersøkelsen vil bli presentert til foreldre på 
vårens foreldremøte 

 

 

Eva-Britt 



Sak 

17/2019-

2020 

Vårens foreldremøter 

Innspill fra FAU om saker og ønske om teamer? 

 

- Kombinasjon med informasjon fra skole (overordnet, 
strategi, mål, visjon) og klassevis diskusjon etterpå er en 
god ordning 

- Ulike tema relevante i de ulike klassene 

- Det er et gjennomgående ønske om at foreldremøtene på 
de to nederste trinnene i stor grad fokuserer på hvordan 
hverdagen på trinnet /i klassen ser ut. Informasjon fra 
lærerne om læring og fag, bilder fra undervisning og fokus 
på å gi trygghet rundt skolehverdagen. 

- Fra 3.trinn er det ønske om mer tematisk opplegg i tillegg 
til orientering om klasse-/læringsmiljø. Eksempelvis er det 
FAUs oppfatning at en fra 3.trinn kan begynne å snakke 
om sosiale medier og digital mobbing.  

- Fra 5. trinn kan gjerne resultat fra elevundersøkelsen og 
mål/tiltak som skolen har satt seg rundt dette være tema 
for diskusjon. 

- Foreldrekontaktene må gjerne oppfordre foreldre til å 
komme med forslag til saker som skal tas opp på 
foreldremøtet. Innkomne forslag bør diskuteres med 
kontaktlærerne i forkant av møtet for å komme til enighet 
rundt agenda. 

- Informasjon og invitasjon må derfor sendes ut i god tid.  

- Lærerne kan godt fokusere på de gode opplevelsene og 
ikke bare rette fokus på utfordringene. Dette gjelder for 
samtlige trinn. 

 

 

Sak 

18/2019-

2020 

Status Barnevakten arrangement og #hengdeg 
 
Samarbeid med Rotnes FAU  

Barnevakten 

- Flammen er booket 24. februar kl. 18-20. Dette er kun for 
4.trinn og gjennomføres sammen med Rotnes. Siden dette er 
obligatorisk møte, så er FAU i dialog med skolen om at barna 
får fri 2. mars fra kl. 12. 

 

#hengdeg  

- 7.klasse er ansvarlig for arrangementet. 

- Nittedal teater er booket på Flammen 9. mars. 

- Foreldrekontakt for 7.trinn fremmet ønske om å få bedre 
samarbeid med skolen rundt dette. 

- Samarbeider også med 7.trinn på Rotnes. 

- Mangler innleder til forestillingen. I 2019 var det en fra PPT 
som holdt innledingen.  

 

 
 

 
Maiken 4a/ 
Britt 4b + 

Rotnes 4.klasse 

FAU  
 

 
7.klasse + 
Rotnes 



Sak 

19/2019-

2020 

Saker fra siste NKFU møte 
 

- Dialog rundt barn/ungdom og rusproblematikk. Kommunen 

jobber aktivt med skole, elever og lærere om dette. 

Kommunen undersøker hva omfanget er vedr. 

rusproblematikk blant ungdommer i Nittedal kommune. 

- Kommunen har et ønske om å jobbe med forebyggende tiltak 

i forhold til denne problematikken 

- Lokal politikontakt ønsker å komme på neste NKFU møte for 

å snakke mer om rusproblematikk i kommunen. (Neste møte 

12.02.2020)  

- Mobbetall gått ned – dette gjelder særlig i ungdomsskolen 

Demokrati i skolen 

- Et prosjekt som fokuserer på samarbeid mellom skolene i 
bygda, der en ser på ulike tiltak i skolen som fungerer bra og 
som andre kan lære og dra nytte av. Her ble 
skolekontakter(SU) og politikkrepresentanter på de 
forskjellige skolene invitert. Dessverre så var det få 
representanter fra politkken med, men Sørli fikk hilse på sin 
kontakt. Kort oppsumert etter gruppe oppgave :  

•         Nittedal har et samlet organ for hver skole: SU/SMU. 

•         Læringsmiljø er tema på hvert møte i SU/SMU. 

•         Innspill/tilbakemeldinger fra elevrådet og FAU er tema på hvert 
møte (men må ikke ta altfor lang tid). 

• FAU har sørre spillerom og påvirkningskraft enn det vi 
utnytter oss av. Gjennom demokrati i skolen ble vi gjort 
oppmerksom på at det er muligheter til å søke midler til 
konkrete tiltak for å fremme trivsel/bedre miljø for barna 
på skolen (f.eks. kunstgressbane på Sørli o.l.). 

 

Kim 

 

Sak 

21/2019-

2020 

Status fra sist SU møte (30.10.2019) 

Aktiviteter på SFO:  

- SFO forhandler ikke pris på eksterne tilbud. 

- SFO-leder sin evaluering av skiforeningen’s tilbud om 
skiskole er at dette er dyrt og krever i tillegg mye ressurser 
fra SFO-ansatte til hjelp av påkledning av barna o.l.  

- Skolen gir FAU myndighet til å forhandle pris på tilbud av 
aktiviteter. Endelig avgjørelse om tilbud som skal sendes til 
foreldrene besluttes av FAU og SFO leder. Tilbud deles på 
FAUs fb-side. 

- Det bør ikke være for mange eksterne aktiviteter. Det må 
også være aktiviteter på SFO uten ekstra kostnad.  

SFO ansettelser: 

- SFO-leder Katrin Smigun har sagt opp stillingen. Ny leder for 
SFO Christer Mørkved tiltrer 24. februar. Han kommer fra 
Slemdal aktivitetsskole i Oslo.  

- Det jobbes for å få ansatt aktivitetsleder i 50% stilling i SFO. 
Katrin Smigun har fått tilbud som aktivitetsleder for SFO i 

Kim/Maiken 
 



kombinasjon med en 50% stilling i  skolen. Avgjørelse 
kommer iløpet av kort tid. 

Sørlilekene: 

- Det var fremmet ønske om å involvere elevrådet i 
planlegging av Sørlilekene (6. og 7.klasse). Dette ble tatt 
godt i mot av elevrådet og de hadde mange ideer som feks: 
fotballkamp mellom elev og foreldre. Vi prøver ut ordningen 
om involvering av 6. og 7. klasse elever på Sørlilekene 2020. 

Skolegården: 

- Det er nå satt opp lister på fordeling av basketballbane og 
fotballbanen for å fordele banene rettferdig på trinn. 

 

 

Sak 

22/2019-

2020 

Trafikkvaktordning 

Skolen ønsker å gjennomføre ny runde trafikkvaktordning ved 
oppstart etter sommerferie og juleferie.  

Ny runde i uke 4. Informasjon og liste over trafikkvakter legges ut 
på FAUs fb-side. 

 

Kim 

Sak 

23/2019-

2020 

Økonomi 

Saldo pr. 31.12.2019 var 37.778,- + 2000,- kontant. 

Utgifter til #hengdeg og barnevakten og julefest (7.trinn) er p.t. 
ikke utbetalt. 

Espen 

 

Sak 

24/2019-

2020 

Eventuelt 

Temadag Refleks: 

- FAU ønsker at skolen retter mer fokus på bruk av refleks og 
oppfordrer de til å ha en fast temadag hvert skoleår hvor 
f.eks. TryggTrafikk inviteres.  

 

Skolegrenser 

- Det er 52 1.klassinger starter skoleåret 2020/2021.  

 
Neste FAU-møte er 4. mars 2020 
 

 
 
Maiken/Kim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


