
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 28.09.22 

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

Agenda: Sak 1/2022-2023 Godkjenning av innkalling og konstituering  
Sak 2/2022-2023 Saker fra FAU 
Sak 3/2022-2023 Saker fra elevrådet 
Sak 4/2022-2023 Saker fra skolen og SFO 
Sak 5/2022-2023 Alternativer basketbane Sørli 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 1  
 

Godkjenning av innkalling og 
konstituering.  
SU/SMU leder: Maiken 
Christin Bakken. FAU 
medlem: Ingrid Skog Ustgård 
Elevrådsrepresentanter: 
Balder Søgaard- leder, Sverre 
Kristensen Kvale og Pernille 
Gamst Strandberg  
Lærerrepresentanter: Solveig 
Karlsen Lium og Randi 
Omland 
Andre ansatte: Jana Misurova  
Sekretær/rektor: Eva Britt 
Rem.  

Presentert 
av: Eva Britt 
Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 2 Saker fra FAU 
 

Presentert 
av: Maiken 
Christin 
Bakken 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• FAU hadde første møte tirsdag 31.08.21. Saken om 
foreldrebetaling for aktiviteter innenfor SFO-tiden var 
tema. 

 



 Kommunevedtaket sier at SFO kan tilrettelegge for aktører 
som tar betalt for sine tilbud. Skolene vurderer dette selv, i 
samarbeid med FAU. 
 
Sørli SFO ønsker å komplementere med tilbud som ikke går 
på bekostning av SFO sitt eget tilbud. SFO tilbyr i dag 
danseverket for 1. og 2. trinn. SFO ønsker ikke en hverdag 
som brytes opp i tilbud der barna «løper fra den ene 
aktiviteten etter den andre» De ønsker at barna skal være 
sammen og at de ansatte skal være tett på barna. 
 

• Sørlilekene ble gjennomført torsdag 22.09.22 
Det ble samlet inn opp mot 39 000 kr.  

• Elevrådet har mulighet for å søke midler hos FAU ved 
behov. 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

FAU støtter SFO slik at de kan vurdere hva som kan tilbys 
som ekstratilbud, men stiller seg kritisk til for mange 
foreldrebetalte aktiviteter. Klassekontakter lodder 
stemningen i klasse 1.- 4. , mens det er infosak for 5.-7. 
klasse. 

Gjøremål: •  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

 

Sak nr: 3 Saker fra elevrådet 
  

Presentert av 
Pernille Gamst 
Strandberg  
 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

• Nytt elevrådet ble konstituert på elevrådsmøte 
14.09.21. 

• Elevrådet har laget en årsplan for elevrådsarbeidet på 
Sørli skole. 

• Elevrådet planlegger å gjennomføre reflekskampanje i 
oktober, 

• Elevrådet lurer på mulighetene for å få servert varm 
mat på skolen 

Konklusjon/vedtak • Skolen har ikke ressurser til å serverer 
varm mat til elevene. Skolekjøkkenet er 
også fullbooket siden det er sambruk 
mellom Sørli og Rotnes skole og Sørli 
sfo. 

• Det er mulig for elevrådet å arrangere 
kantine med kald mat/frukt en gang i 
halvåret slik som det ble gjennomført i 
vår. 

 

Gjøremål: •  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

Sak nr: 4 Saker fra skolen og SFO 
 

Presentert av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/  



Til orientering: • Møteplan SU/SMU 
Gjennomgang og revidering av møteplan for 
SU/SMU- skoleåret 2022-2023 
 

• Skolestart 2022 
God og trygg skolestart for 1. trinn på skolen og SFO 
 

• Sosial plan 
Sørli skoles standard for et inkluderende miljø og  
Sosial plan er revidert august 2022. Planen ligger på 
skolens hjemmeside. 

 

• Redusert lederressurs på Sørli frem til 01.01.2023 
John-Ludvig Valen er frikjøpt i 60% stilling fra jobben 
sin som undervisningsinspektør på Sørli skole for å 
jobbe som rektor på skolen for Ukrainske flyktninger 
på Kirkeby. Planen er at tilbudet skal avvikles etter jul.  

 

• Foreldremøter høsten 2022 
Foreldremøter for 2.-7. trinn ble gjennomført i uke 38. 
Del 1: trinnvis i gymsalen v/rektor Tema: 
Opplæringslovens §9a/ Aktivitetsplikten, «Vi bryr 
oss», prosjekt leksefri skole og alvorlig skolefravær 
Del 2: klassevis i klasserom v/kontaktlærer. 
Informasjon, diskusjon og refleksjon.  
Det ble gjennomførte foreldremøte for 1. trinn med 
skole og SFO på førskoledagen i juni. 
«Vi bryr oss» 2022 har temaet tilskuerrollen. Alle trinn 
skal ha to undervisningsopplegg med temaet i løpet 
av året. 
 

• TV-aksjonen 2022 
Skolen deltar på årets TV-aksjon som går til Leger 
Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp 
og medisiner til mennesker som trenger det mest. Alle 
klassene hadde besøk fra TV-aksjonen tirdag 27. 
09.22. 
I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. 
Skolen arrangerer Lekeloppis, løpeaksjon og danser 
BlimE-dansen. 
 

• FAU på Teams 
IKT har opprettet et FAU- team på Teams- Innmelding 
av brukere er i gang. Arbeidet er tidkrevende. 
 

• Budsjett 2023. 
Det er svært trange rammer til skolene i 
budsjettforslaget for 2023. På Sørli får dette 
konsekvenser for lærertettheten, tidlig innsats for 1.-4. 
trinn og for oppfølgingen av den enkelte elev. Dersom 



dette budsjettet blir vedtatt vil det bety at Sørli skole 
går under lærenormen med flere stillinger i 2023. 

 
 

• Gjennomgang av oppgaver til foreldrekontaktene: 
o Bidra til et godt og positivt klassemiljø 
o Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre 

og elever. Sørg for at noen tar kontakt med nye 
foreldre, det vil si foreldre til elever som 
begynner i klassen midt i skoleåret 

o Planlegge foreldremøter i samarbeid med 
lærer 

o Gi innspill til kontaktlærer; Hva synes 
foreldrene det er viktig å få informasjon om 

o Holde seg oppdatert på hva foreldrene i 
klassen/gruppen er opptatt av 

o Være bindeledd mellom FAU og 
foreldregruppen 

o Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og 
at disse blir informert om sine oppgaver. 

 

 
Å bidra til et godt klassemiljø og utvikling av «vi- følelsen» er 
den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge mobbing. Her 
har klassekontaktene en viktig rolle. Skolen applauderer 
klassekontakter som tar initiativ til sosiale aktiviteter for å 
styrke klassemiljøet. Det er ønskelig at klassekontakter på 
hvert trinn samarbeider og utveksler gode ideer slik at alle 
klassene på trinnet blir inkludert i sosiale arrangementer i 
regi av klassekontaktene. Slik praksisen er i dag varierer 
dette innad på trinnet. 
 

• Bursdagsfeiringer på lavbudsjett 
Det er mulig å låne SFO lokalene for å «feire» bursdag 
med klassen. Rektor har fått henvendelse fra foreldre 
med ønske om flere lavkost bursdager fremfor dyre 
alternativer som Megafun og bowling.  

Konklusjon/vedtak •  

Gjøremål: • Rektor sender ut 
oppdatert møteplan 
sammen med 
referatet. 

Ansvarlig: 
Eva Britt Rem 

Frist: 

Sak nr: 5 Alternativer basketballbane 
Sørli skole 
 

Presentert av: 
Eva Britt Rem  
Saksdokumentet 
var sendt ut på 
forhånd. 

 

Diskusjon/ 
orientering: 

Bakgrunn for saken:  
Misnøye blant naboer ved Sørli skole knyttet til støy fra 
basketballbanen har vært gjenstand for vurdering i 



kommunen siden 2020. Enkelte tiltak har blitt gjennomført for 
å redusere støybelastningen, blant annet skilting og 
utskifting av målskive. Utekontakt har vært koblet inn i saken 
og en rekke møter er gjennomført. 
 
I ekstraordinært kommunestyre sak 79/22 av14.07.2022 ble 
blant annet følgende vedtatt: 
 

• Det skal gjennomføres nye støymålinger som tar opp i 
seg tiltak som er gjennomført / vil bli gjennomført 
snarlig for å sikre at folkehelsekravene ivaretas.  

• Det kan også fremmes alternative plasseringer som 
kan være langsiktige i nærområdet. 

 

 
Langsiktige løsninger i nærområdet 
Det er vurdert fire alternative baneplasseringer i 
nærområdet, og med bakgrunn i siste målinger fra AFRY, er 
det også vurdert tiltak for at anlegget kan opprettholdes på 
eksisterende plassering. 
 
Følgende har anledning til å gi innspill i saken; skolen 
v/rektor, NK Eiendom v/ Jan Erik Pettersen, NK SLT v/ Maria 
Spansvoll Lorentzen, NIL v/ Gry Stensrud, FAU v/ Maiken 
Bakken, SU og elevrådet. 
 

Alternativer som er vurdert er: 
 

1. Flytting av anlegg til det nye skileik området til NIL 
2. Flytting av anlegg til grusbanen nord/vest for skolen 

a. Grusbane vest 
b. Grusbane øst 

3. Flytting av anlegg vest for skolen 
4. Tiltak på eksisterende plassering som gir tilstrekkelig 

støyreduksjon mot berørte naboer 
a. Etablering av gjerde 
b. Utvide støydempende dekke 
c. Støyskjerm 

 
 

Konklusjon/vedtak Elevrådet og SU er enige i sin vurdering og ønsker primært 
alternativ 2b. Andrevalget er alternativ 4b. Alternativ 3 er 
ikke aktuelt. 
 
Viser til hele saksdokumentet  22/03565-1 for utfyllende 
vurdering av positive og negative effekter av de ulike 
alternativene. 

Gjøremål: Rektor sender referatet til Ansvarlig: Frist: 



Saksbehandler i 
basketballsaken Roy Are 
Hanssen. 

 

29.9.2022 

Eva Britt Rem 

Referent 


