
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 13.03.19 

Tidspunkt: 1630 - 1800 

Sted: personalrom, Sørli skole 

Møtet innkalt av: Leder/sekretær Type møte: SU 

Møteleder Pål Ansteensen Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: Foreldrerepresentant: Pål Ansteensen  
Lærerrepresentanter: Kari Selmer og Mona Zell 
Elevrådsleder: Ellinor Svalund 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem  
Forfall:  
Foreldrerepresentant: Kim Lameus 
Andre ansatte: Ann-Kristin Ø. Holberg 
Kommunestyrets representant Ann-Karin Pettersen 
Elevrådsrepresentanter: Ola Mygland og Simon Bjørge Ulland 

Agenda: Sak 17/2018-2019 Godkjenning av referat og innkalling  
Sak 18/2018-2019 Saker fra FAU 
Sak 19/2018-2019 Saker fra elevrådet 
Sak 20/2018-2019 Saker fra skolen 
Sak 21/2018-2019 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 17  
 

Godkjenning av referat og 
innkalling.  
 

Presentert 
av: Pål 
Ansteensen 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak  
Vedtatt 

 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 18 Saker fra FAU 
 

Presentert 
av: Pål 
Ansteensen 

 

Til orientering: FAU hadde møte 6.3.2019 

 Nasjonale prøver og brukerundersøkelser: 
Rektor informerte om resultater, analyse og prosessen 
underveis og i etterkant. 

 Orientering om situasjonen rundt inntak av neste 
års 1. trinn 
Det er kommunalt bestemt at Sørli skole skal ha to 
paralleller på 1. trinn kommende skoleår. Det betyr at 
noen elever som tilhører Sørlis skolekrets får vedtak om 
skoleplass på Rotnes skole.  

 Innspill fra FAU til vårens foreldremøter: 
- Si noe om nasjonale prøver og brukerundersøkelsene.  

 SFO-vedtekter.  
Rektor informerte om utfordringer knyttet til dagens 
SFO- vedtekter. Hyppige endringer av SFO-plass 
medfører ekstra administrasjon. Skolen ønsker større 
forutsigbarhet i forhold til riktig bemanning og god 



økonomistyring. FAU støtter skolens forslag om endring 
av SFO vedtektene. Det skal kun være mulig å endre, 
eller si opp plassen fire ganger pr. år. 

 17. mai feiring.  
FAU har vært i prosess på om Sørli skole skal ha et 
eget 17. mai arrangement. Saken er drøftet og 
undersøkt, men Rotnes skole og korpset ønsker at det 
går som før. Det ble besluttet at arrangementet 
gjennomføres som før. John-L sender ut endelig 
prosjektplan. 

 Film under spising. 
FAU diskuterte bruk av film i elevenes spisetid. 
 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

 Skolens høringsforslag om endring av SFO-vedtektene 
ble vedtatt. 

 Film under spising har vært diskutert i personalet. 
Rektor ønsker ingen forbud, men har i møte med 
lærerne vært tydelig på hvilke kriterier som må legges til 
grunn ved bruk av film i spisingen. 

 17. mai arrangementet gjennomføres som før.  

 Det er bestemt at det på foreldremøter sies noe om 
resultatene og prosess rundt brukerundersøkelsene 

Gjøremål:  Rektor sender inn 
høringsforslaget fra 
SU. 

 John Ludvig sender ut 
endelig prosjektplan for 
gjennomføring av 17. 
mai 
 

Ansvarlig: 
Eva Britt 
 
Pål 
 
 
 
 

Frist: 
Så raskt som 
mulig 

 

Sak nr: 19 Saker fra elevrådet 
 

Presentert av:  
Ellinor Svalund  

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

 Elevundersøkelsen 
5.-7. trinn har jobbet med resultatene fra 
elevundersøkelsen og laget tiltak for trinnet. 
Arbeidsro og forebygging av mobbing er tema som det 
jobbes med. 

 Akershus-SMART 7 
7. trinn har deltatt på Ungt entreprenørskap. 
Målet er å komme på nye ideer eller forbedre en 
oppfinnelse.  Det sendes to grupper fra Sørli videre til 
SMARTingen 14. mai 2019. Fra Sørli gikk følgende 
oppfinnelsene videre: 
1) Bottle bag 
2) Bag stick/multi stick 

 BUK- valg 
Victor Touissant og Maria Riksaasen Hatlevik ble 
gjenvalgt som representanter for Sørli skole. 



Varamedlemmer er Elina Myklebust Grundetjern og 
Aksel Røtvold Felde. 

Konklusjon/vedtak    

Gjøremål:   Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

Sak nr: 20 Saker fra skolen 
 

Presentert av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

 Ansettelser: 
Skolen er i prosess med å ansette nye lærere for 
skoleåret 2019-2020. Vi har mange gode søkere. 

 Inntak av nye 1. trinns elever 
Vi har fått inn mange søknader om skolebytte etter at 
flere elever i vårt inntaksområde fikk vedtak om 
skoleplass på Rotnes, grunnet plassmangel. 
Søknadene behandles etter fristen 20. mars. 

 7. trinns ball/ansvarsfordeling 
Rektor har vært i kontakt med Rotnes og fått en plan for 
gjennomføringen av skoleballet på 7. trinn. Planen vil bli 
revidert i samarbeid mellom skolene. 

 Film under spising. 
Temaet har vært diskutert i fellesmøte med lærerne. 
Rektor ønsker ikke et forbud, men bruken av film i 
elevenes spisetid følger bestemte kriterier. 

 Høringsforslag nye SFO- vedtekter 
Rektor la frem forslag om å reduserer muligheten for å 
endre SFO-plass til fire ganger pr. år. Dagens ordning 
krever mye administrasjon. Skolen ønsker større 
forutsigbarhet i forhold til riktig bemanning og god 
økonomistyring.  

 Trafikk/skolevei 
Det er fortsatt en utfordring at foreldre kjører elevene 
ned til skolen, til tross for skilt om innkjøring forbudt. 
Dette skaper farlig trafikksituasjoner for elevene. Trafikk 
kan fremover være et fast punkt på FAU-møter og 
foreldremøter. Forslag om trafikkvakt- ordning to ganger 
pr. år. Gjennomføres uka før påske. 

 Innenforskap 
FAU har utarbeidet et dokument i forbindelse med 
satsingsområdet «Innenforskap». Skolen ønsker kopi av 
dokumentet. 

Konklusjon/vedtak  Høringsforslaget til nye SFO-vedtekter støttes av FAU 
og SU 

 Vi gjennomfører trafikkvakt-ordning en uke, to ganger 
pr. år. FAU tar morgenvakt og skolen etter skoletid. 

Gjøremål:  Sende plan for skoleball 
til FAU når den er 
revidert. 

 FAU-leder sender 
skolen dokumentet om 

Rektor 
 
 
Pål 
 

Frist: 
Før påske 



«innenforskap». 

 Trafikkvakt ordning i en 
uke. 2 ganger pr. år. 
FAU morgenvakt og 
skolen etter skoletid. 
FAU organiserer 
foreldrene og skolen 
ansatte. Gjennomføres 
uka før påske. 

 
Rektor/inspektør 
og FAU-leder 

Sak nr: 21 Eventuelt Presentert av:   

Diskusjon:  

Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

15.3.2019 

Eva Britt Rem 

Referent 


