
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 11.05.2022 

Tidspunkt: 1600 - 1730 

Sted: Personalrommet 

Møtet innkalt av: Sekretær/leder Type møte: SU/SMU 

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: FAU-leder: Maiken Christin Bakken 
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll. 
Elevrådsrepresentant: Thea Celine Skaug, 7a 
Lærerrepresentanter: Solveig Karlsen Lium og Randi 
Omland 
Andre ansatte: Jana Misuova 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem. 
Forfall: 
Elevrådsrepresentanter: Alma Valen-Senstad, 7b og Pernille 
Gamst Strandberg, 5a 

Agenda: Sak 21/2021-2022 Godkjenning av referat og innkalling  
Sak 22/2021-2022 Saker fra FAU 
Sak 23/2021-2022 Saker fra elevrådet 
Sak 24/2021-2022 Saker fra skolen 
Sak 25/2021-2022 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 21 
 

Godkjenning av innkalling 
og referat.  
 

Presentert 
av: Eva Britt 
Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 22 Saker fra FAU 
 

Presentert 
av: Maiken 
Christin 
Bakken 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

Soner i skolegården 
FAU støtter tiltaket om soner i skolegården og har tillitt til at 
skolen tar slike beslutninger om praksis. 
 
 
Evaluering av Barnevakten arrangement  
FAU-leder har sendt ut en evaluering etter arrangementet. 
Det har foreløpig kommet inn få tilbakemeldinger. 
Arrangementet koster ca. 5000 kr og det vil bli tatt opp til 
vurdering i FAU om dette skal fortsette. 
 
Økonomi 
Pr. 23.3.22 er budsjettet på 32 000 kr. 
 
17. mai  



17. mai arrangementet på Sørli er FAU- drevet og ledes av 
FAU-leder Maiken Christin Bakken. 

• 4. trinns foreldre har ansvar for å pynte på Sørli. 

• 5. trinns foreldre har ansvar for leker på NUS. 
 
Skolestartere 
Foreldrene ønsker å vite klassene før besøksdagen 1. juni. 
 
Rektor sier at målet er å skape et trygt og godt skolemiljø for 
alle og at det er usikkert om de endelige klassene er klare 
før besøksdagen. Skolen har vært på besøk i alle 
barnehagene som har elever som skal begynne på Sørli. Vi 
bruker også besøksdagen til å observerer samspillet mellom 
elevene slik at klassesammensetningen blir best mulig. Vi 
håper at foreldrene har tillit til at vi ønsker elevenes beste. 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

 
 

Gjøremål: •  Ansvarlig: Frist: 
 

 

Sak nr: 23 Saker fra elevrådet Presentert av 
Thea Celine Skaug 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

Kantine 

Elevrådet skal arrangere kantine/kiosk for 5.-7. trinn 8. juni. 

Dette er et trivselsskapende tiltak som elevrådet gleder seg 

veldig til. Elevrådet har satt opp budsjett og beregner hvor 

mye som skal handles inn. Følgende er på menyen: 

Bagetter/rundstykker med ost og skinke, vaffel og fruktbeger. 

Elevrådet tar opp forhåndsbestilling for å hindre matsvinn. 

Fotballmål 

Et av fotballmålene er ødelagt og mangler nett. Skolen har 

kjøpt inn nett som kan settes på, men har ikke økonomi slik 

situasjonen er nå til å kjøpe nytt mål for å erstatte målet som 

er ødelagt. 

Diskusjonen/ 
Konklusjon/vedtak 

•   

Gjøremål: • . 
 

•  
 

Frist: 

Sak nr: 24 Saker fra skolen 
 

Presentert av: Eva 
Britt Rem 

 

Informasjon/ 
diskusjon: 

Oppfølgingssak: 

Soner i skolegården 

Sørli skole har valgt å videreføre tiltaket om soner i 

skolegården, som ble innført under koronapandemien. 

Gevinsten er så stor og vi vurderer at med dette tiltaket er 



det mulig å oppfylle aktivitetsplikten/ opplæringslovens §9a 

på en god måte. 

Etter en foreldrehenvendelse som er sterkt uenig i bruk av 

soner har saken blitt tatt opp til ny vurdering. Både elever, 

ansatte, og foreldre/ FAU/SU har fått mulighet til å uttale seg 

i prosessen. 

Prosessen er nå avsluttet og det er bred enighet om å 

fortsette med soneinndeling i skolegården. 

Prosjekt om leksefri skole skoleåret 2022-2023 

Det har kommet en politisk bestilling om å vurdere et 

prosjekt om leksefri skole i Nittedalsskolen. 

Det skal ses på muligheten for å innføre et prøveprosjekt for 

leksefri skole for 1.-6. trinn skoleåret 2022/2023. I løpet av 

våren 2022 gjøres det en utredning i samarbeid med 

Utdanningsforbundet og egnede fagressurser i oppvekst og 

utdanning om muligheten for å gjennomføre dette.  

Begrunnelsen for lekser: 
En kvalitativ studie som undersøkte hvordan og hvorfor 
lærere gir lekser i barneskolen viste at lærere begrunner 
lekser med (Holte 2016):   
• at det gir mer læring  
• at læringen skal bli gjort til elevens egen  
• at det gir elevene gode arbeidsvaner  
• at det er en god måte å samarbeide med hjemmene på  
• at skolen er avhengig av foreldre for å rekke alle 
kompetansemålene  
• at elevene får tid og ro til refleksjon, repetisjon og 
automatisering av grunnleggende ferdigheter   
  
Fra Stortingsmelding 6:   
“For enkelte elever kan lekser ha positiv effekt på 
læringsresultatene, men for andre elever kan lekser virke 
mot sin hensikt. Særlig elever som strever med fagene, vil 
kunne bli demotiverte og oppleve leksene som en ny 
tapsarena. For at elevene skal lære av leksearbeidet, må 
leksene oppleves som noe positivt og meningsfylt, og som 
noe eleven er motivert for å gjøre.”   
 
Sørli skole er positive til å prøve ut en ordning med leksefri 

skole på utvalgte trinn skoleåret 2022-2023. 

Ansettelser for skoleåret 2022-2023 
To lærere slutter og er erstattet med to nye stillinger med 
oppstart 01.08.22. 

• Jorunn Blindheim 



• Kjetil Gimse 
 
Skolestartere august 2022 
56 elever har fått vedtak om skoleplass for kommende 
skoleår, 28 elever i hver klasse. Flere elever fra «flytende 
område» på Kruttverket har fått vedtak om skoleplass på 
Rotnes, grunnet kapasitetsutfordringer. 
 
Besøksdag og foreldremøte for skolestartere 
Skolen har invitert til besøksdag og foreldremøte for 
kommende førsteklassinger onsdag 1. juni.  
 
17. mai 

Det blir tradisjonell 17. mai markering på Sørli skole med 

musikkorps, flaggheising, sang, taler. FAU-leder Maiken 

Christin Bakken leder arrangementet. Programmet er sendt 

ut til foreldrene i Visma. Oppmøte for publikum er kl. 08.45 

på samlingsplassen sør for nybygget /ved basketballbanen. 

 

Sørlitoget sammenkobles med toget fra Rotnes ved 

helsesenteret og går ned til Nittedal ungdomsskole hvor det 

er taler, leker og bevertning. 

Basketbanen på Sørli må kanskje fjernes.  

Grunnet klage fra nabo om støy fra basketbanen på 

kveldstid og i helger, vurderer nå kommunen å ta ned 

basketkurvene. Dette er svært uheldig for skolen som bruker 

banen daglig både i gymtimer, friminutt og til fysisk aktivitet. 

Med snart 400 elever har ikke skolen nok gymsalkapasitet til 

å få gjennomført obligatorisk antall gymtimer innendørs.  

Konklusjon/vedtak Skolen fortsetter med soneinndeling i friminuttene. 

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 

Sak nr: 25 Eventuelt 
 

Presentert av:   

Informasjon/ 
diskusjon: 

Ingen sak til eventuelt 

Konklusjon/vedtak  

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 

 

 

13.05.2022 

Eva Britt Rem 

Referent 



 


