
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 10.11.21 

Tidspunkt: 1600 – 1730 

Sted: personalrom, Sørli skole 

Møtet innkalt av: Sekretær Type møte: SU/SMU 

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: FAU-leder: Maiken Christin Bakken 
Elevrådsleder: Alma Valen-Senstad, 7b 
Elevrådsrepresentanter: Pernille Gamst Strandberg, 5a og Thea 
Celine Skaug, 7a 
Lærerrepresentanter: Solveig Karlsen Lium og Randi Omland 
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.  
Forfall:  
Foreldrerepresentant: Lynn Alexandra Kjensberg 
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll (Frp) 

Agenda: Sak 6/2021-2022 Godkjenning av referat og innkalling  
Sak 7/2021-2022 Saker fra FAU 
Sak 8/2021-2022 Saker fra elevrådet 
Sak 9/2021-2022 Saker fra skolen og SFO 
Sak 10/2021-2022 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 6  
 

Godkjenning av referat og 
innkalling 

Presentert av: 
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 7 Saker fra FAU 
 

Presentert av: Maiken 
Christin Bakken 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• Sørli lekene 
Sørli lekene har vært den største inntektskilden til FAU. De 
siste to årene har ikke Sørli lekene blitt gjennomført grunnet 
korona. FAU har lite midler til rådighet og neste FAU møtet 
settes av til å finne ut hvordan FAU kan skaffe inntekter.  

• Arrangementer 
Arrangementer med Barnevakten og #hengdeg er fortsatt 
uavklart. FAU ønsker at #hengdeg gjennomføres på våren slik 
at FAU har fått skaffet midler til arrangementet. 

• Halloween  
FAU ønsker at gymsalen er forbeholdt Halloween arrangement 
31. oktober. Arrangementene er i regi av FAU. 

• Trafikkvakt: 
Det har blitt gjennomført trafikkvakt kampanje i regi av FAU og 
skole i høst. FAU har ansvar for vaktlag på morgen og skolen 
har ansvar etter skoletid. Tiltaket virker forebyggende. 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

• Skolen setter av gymsalen 31. oktober til FAU. 

Gjøremål: • Skolen setter av gymsalen 
31. oktober til FAU. 

Ansvarlig: 
Rektor /saksbehandler 

Frist: 
 

 



Sak nr: 8 Saker fra elevrådet 
  

Presentert 
av: Alma 
Valen-
Senstad 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

• Elevrådet takker FAU for støtten til reflekskampanjen 

• Juleavslutning: 
Elevrådet har ansvar for felles juleavslutning i gymsalen 20.12. 
Det har kommet en ny anbefaling fra kommunen i dag for å 
begrense økt smitte. Dette vil få konsekvenser for 
fellesarrangement på skolen.  

• Refleksjon rundt «Vi bryr oss»- arbeidet på skolen. 

Konklusjon/vedtak • SU anbefaler at skolen utarbeider tiltak for å 
begrense smittespredning og redusere 
sykefraværet 

• Alle elevrådsrepresentanter tar opp tiltak om 
språkbruk i sine klasser og lager en plan for 
hvordan de jobber med dette i klassen. 

 

Gjøremål: • Hver klasser og lager 
en plan for hvordan de 
jobber med språkbruk. 

• Skolen utarbeider tiltak 
for å redusere smitte 
og forebygge 
sykefravær 

Ansvarlig: 
Elevråds-
representanter og 
kontaktlærere 

Frist: 
 

Sak nr: 9 Saker fra skolen og SFO 
 

Presentert av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• Årets TV-aksjon 
Skolen samlet inn over 150 000 til årets TV-aksjon. Tusen takk 
for stort engasjement og giverglede! 

• Tilsyn om skolemiljø  
Sørli skole og Nittedal kommune har hatt tilsyn fra 
Statsforvalteren om skolemiljø. Den endelige rapporten er nå 
klar. Vi har lest rapporten grundig og reflektert sammen om 
innholdet både i personalet, ledergruppen og sammen med 
kommuneledelsen. Rektor har orienter alle foreldre på høstens 
foreldremøter om innholdet i den foreløpige rapporten. Den 
endelige rapporten hadde ingen vesentlige endringer fra den 
foreløpige rapporten. 
 
Statsforvalteren gir tilbakemelding på at mye fungerer. Vi er 
gode til å følge med og det er fundamentalt i alt §9A arbeid. 
Skolen følger godt opp tiltak i aktivitetsplaner og tiltakene har 
effekt. Skolen har også mange gode planer og rutiner.  
Rapporten påpeker noen ting som må forbedres. Det går 
særlig på rutiner for varsling til rektor og på dokumentasjons-
krav, samt at skolen har noe høy terskel for å utarbeide 
aktivitetsplaner. Vi har i oppfølgingen tydeliggjort 
dokumentasjonskravet i personalet og utarbeidet tydelige 
varslingsrutiner i skolens «Lokale rutiner for håndtering av §9a 
saker, vold og rusler». Vi vil fremover, i tråd med 
Statsforvalterens forventning, opprette aktivitetsplaner når vi 
har tiltak som går på elevens skolemiljø. 



 

• Lærerrnom, budsjett og konsekvenser: 
Lærernormen ble vedtatt i Stortingen i 2018. Det ble innført en 
norm for lærertetthet på skolenivå. Målet var at det høsten 
2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer 
per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 var målet at det 
skal være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 
elever i 5.–10. klasse. 
På GSI registreringen (Grunnskolens informasjonssystem) 1. 
okt. 2021 var Sørli skole innenfor på lærernormen. Sørli skole 
har prioritert lærere fremfor assistenter, miljøarbeidere og 
sosiallærer. På den måten har vi klart å oppfylle lærernormen 
med en margin på 0,0 årsverk på 1.-4. trinn og 0,1 årsverk på 
5.-7. trinn inneværende skoleår. Vi har kun et fåtall assistenter 
som følger opp enkeltelever etter vedtak om spesial-
undervisning og særlig sårbare barn. 
Det er en forutsetning at budsjettet for 2022 ikke blir mindre 
enn 2021 for å oppfylle lærenormen kommende skoleår. Flere 
vedtak om spesialundervisning vil også kunne gå på 
bekostning av lærenormen med dagens budsjett. Timer til 
spesialundervisning går utenom lærernormen (kommer i 
tillegg). Skolen har redusert driftsbudsjettet for kommende 
skoleår for å komme i balanse. Reduksjon i driftsbudsjettet kan 
føre til at pc-parken ikke kan vedlikeholdes og utstyr erstattes 
når det blir ødelagt, samt begrenset midler til innkjøp av nye 
lærermidler etter Læreplan 2020. Kommunalsjefen er informert 
om konsekvensene av det stramme budsjettet. 

• Vi har utarbeidet et årsjul for SU/SMU 

• Evaluering Trafikkvakt 
Et godt forebyggende tiltak. 

• Sykefravær 
Skolen har hatt et høyt sykefravær både blant elever og 
ansatte denne høsten. Skolen har hatt koronasmitte både på 1. 
5. 6. og 7. trinn i tillegg til sykdom knyttet til RS-virus, 
luftveisplager og influensa.  

Konklusjon/vedtak • Skolen utarbeidet tiltak for å redusere smittespredning og 
forebygge ytterligere sykefravær blant ansatte og elever. 
Tiltakene sendes ut i Visma fredag 12.11 og har virkning fra 
mandag 15.11. og frem til jul.  

Gjøremål: • Rektor sender ut 
informasjon om 
smittereduserende  
tiltak til foresatte 

Ansvarlig: 
Eva Britt Rem 

Frist: 

Sak nr: 10 Eventuelt Presentert av:   

Diskusjon:  

Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

12.11.2021 

Ref. 



Eva Britt Rem 

 


