
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 09.11.22 

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 
Foreldrerepresentant: Ingrid Skog Ustgård 
Elevrådsrepresentanter: Balder Søgaard 
Lærerrepresentanter: Solveig Karlsen Lium og Randi 
Omland 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.  
Forfall:  
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll (Frp) 
Elevrådsrepresentanter: Sverre Kristensen Kvale og Pernille 
Gamst Strandberg  
Andre ansatte: Jana Misurova 

Agenda: Sak 6/2022-2023 Godkjenning av referat 
Sak 7/2022-2023 Saker fra FAU 
Sak 8/2022-2023 Saker fra elevrådet 
Sak 9/2022-2023 Saker fra skolen og SFO 
Sak 10/2022-2023 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 6 
 

Godkjenning av referat Presentert 
av: Eva Britt 
Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentar  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 7 Saker fra FAU 
 

Presentert 
av: Maiken 
Christin 
Bakken 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• Rektor informerte FAU om budsjettsituasjonen i et 
eget møte 26. oktober, etter ønsker fra FAU. 
Møtet ble gjennomført på Teams. 
 

• FAU arrangerer nettvettkurs i regi av Barnevakten 16. 
november i gymsalen på skolen. Dette er for skolens 
4. trinn med foreldre. Ansatte på trinnet er invitert. 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

 

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

 

Sak nr: 8 Saker fra elevrådet 

• Elevrådet har ansvar for 
juleavslutningen siste 

Presentert av 
Balder 
Søgaard 

 



skoledag og vil 
fremover jobbe med å 
forberede dette. 

Orientering/ 
Diskusjon: 

 

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

Sak nr: 9 Saker fra skolen og SFO 
 

Presentert 
av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

 
TV-aksjonen 2022 

• Sørli skole samlet inn 169 906 kr til årets TV-aksjon. 

Inntektene gikk til Leger Uten Grensers arbeid for å gi 

livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker 

som trenger det mest. Elevene gjorde en fantastisk 

innsats. Tusen takk til foreldre, besteforeldre, tanter 

og onkler som bidro raust som sponsorer til 

skoleløpet! 

 

BliMe dansen 

• Hele skolen skal danse BliMe dansen fredag 11. 11 

kl. 12.00 på basketbanen. Det gleder vi oss til. 

 
FAU på Teams 

• Det er nå opprettet et eget FAU- team på Teams som 
kan tas i bruk. Alle foreldrerepresentantene i FAU er 
invitert inn. 
 

Nasjonale prøver 

• Det er gjennomført nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. 

Resultatene vil analyseres og legges frem for FAU og 

SU på nyåret. 

 

Brukerundersøkelser høsten 2022 

• Nittedal kommune gjennomfører brukerundersøkelser 

hver høst i perioden uke 45- uke 50.  Det vil bli sendt 

ut informasjonsskriv til elever og foresatte i 

VFS/Visma Flyt Skole. 

• Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 

8.november- 13.desember.  

• Foreldreundersøkelsen for alle foresatte 

gjennomføres annethvert år fra og med 2018 i 



perioden uke 41-49.  Alle foresatte inviteres til 

foreldreundersøkelsen. Bare en foresatt kan svare for 

hvert barn, men foresatte skal svare en gang på 

undersøkelsen for hvert barn de har i grunnskolen.   

Vi håper at FAU kan mobilisere flest mulig foresatte til 

å svare på undersøkelsen.  

 

Budsjett 2023. 
 

• De siste ukene har Nittedals rektorene jobbet med å 

lage et budsjett for 2023 basert på rammene fra 

rådmannen. Kommunen er i en vanskelig økonomisk 

situasjon og det går hardt utover skolene. De siste fire 

fem årene har rammene år for år blitt lavere, og 

Nittedalskolen er dermed underfinansiert. Etter siste 

justering er rammene fortsatt stramme og på Sørli 

skole får dette konsekvenser for lovpålagt norm om 

lærertetthet, tidlig innsats for 1.-4. trinn og laget rundt 

eleven, samt å oppfylle lovkravet om et trygt og godt 

læringsmiljø for elevene/ opplæringslovens §9a. 

Dersom dette budsjettet blir vedtatt vil det bety at 

Sørli skole går under lovpålagt minstenorm for 

lærertetthet med tre lærerstillinger fra 01.08.2023. Det 

er i tillegg minimalt med midler til bøker og vikarer ved 

sykdom. Dette er svært bekymringsfullt.  

  

Da rådmannen presenterte kommunebudsjettet for 

2023 og handlingsplanen for årene 2023 til 2026 for 

kommunepolitikerne fredag 4. november foreslo han å 

bruke fondsmidler for å få budsjettet i balanse. 

Endelig budsjettet vedtas 12 desember. 

 

 

Julearrangement 2022 
 

• Sørli skole har mange tradisjoner i desember. Det vil 

bl.a. bli juleverksted og felles juleavslutning for 

elevene, i regi av elevrådet, siste skoledag.   

 

Etter to år med pandemi er elevene igjen invitert til 

julegudstjeneste, i Rotnes kirke tirsdag 20. desember, 

som en del av skolen generelle kultur- og 

tradisjonsformidling.  Det blir et alternativt tilbud på 

skolen som vil inneholde juletradisjoner, julesanger, 

julehistorier, og lystenning. Et likeverdig tilbud uten 



kristent innhold. Det vil bli sendt ut påmeldingsskjema 

i løpet av november. 

Konklusjon/vedtak •  

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 

Sak nr: 10 Eventuelt Presentert 
av: 
 

 

Diskusjon/ 
orientering: 

Ingen saker til eventuelt. 

Konklusjon/vedtak  

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

10.22..2022 

Eva Britt Rem 

Referent 


