
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 15.01.20 

Tidspunkt: 1630 - 1800 

Sted: personalrom, Sørli skole 

Møtet innkalt av: Leder/sekretær Type møte: SU/SMU 

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: FAU-leder: Kim Lameus 
Foreldrerepresentant Maiken Christin Bakken 
Lærerrepresentanter: Kari Selmer og Katrine Lønnås 
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll 
Elevrådsrepresentanter: Andrea Moseby Hestekind, Aksel 
Røtvold Farstad og Emil Brekke Skara 
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.  

Agenda: Sak 11/2019-2020 Godkjenning av innkalling og referat  
Sak 12/2019-2020 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og 
Kommunestyrets representant 
Sak 13/2019-2020 Resultat fra nasjonale prøver 
Sak 14/2019-2020 Resultat fra elevundersøkelsen 
Sak 15/2019-2020 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 1  
 

Godkjenning av innkalling 
og referat.  

Presentert av: 
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer 
 

 

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 2 Saker fra FAU, elevrådet, 
SFO, kommunestyrets 
representant og skolen 
 

Presentert av: 
Kim Lameus 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

 FAU 
 
Oppfølgingssaker fra forrige møte: 

 Eksterne aktører som ønsker å tilby betalte 
aktiviteter  på SFO henvises til FAU som i 
samarbeid med SFO-leder vurderer dette. 
Sørli Skole FAU <sorliskolefau@gmail.com> 

 Trafikkvaktliste for uke 4 er klar og sendt ut på 
mail, 15.1.2020. Oppstart mandag 20.1.2020  

 
 

 Barnevakten arrangement på Flammen for 4. 
trinn er satt til 24.2. fra kl. 18.00-20 00. 

 Teaterforestillingen, #Heng deg, blir 9. mars for 7. 
trinn med foreldre. 

 Foreldrekontaktene tar med innspill til tema på 
vårens foreldremøter til kontaktlærerne. 



Foreldrekontaktene ønsker å være mer aktive når 
det gjelder tema/innhold på vårens foreldremøter. 
1. og 2. trinn ønsker «lett tema», fremfor 
elevundersøkelsen o.l. Det ble en god start på 
foreldremøte for 2. trinn med å vise elevene som 
danset Bli -med dansen. (eksempel til 
etterfølgelse) 

 FAU ønsker en reflekskampanje for å få flere til å 
bruke refleks. Utfordringen er gitt til elevrådet. 

 Hva gjøres i forhold til elevvekst og 
skolegrensene? 

 
 

Skolen: 
 
Oppfølgingssaker fra forrige møte: 

 SFO-Leder Katrin Smigun går over i rollen som 
aktivitetsleder på SFO når ny SFO-leder er på 
plass 24.2.2020. 

 Ny trafikkvaktliste er klar og oppstart mandag 
20.1.2020  

 
 

 Skolen arbeider med ny utviklingsplan for 2020, 
frist 31.1.2020. Fokuset er fagfornyelsen. 

 Det ble ansatt en ny lærer i 100% vikariat fra 
1.1.2020 og 1 miljøarbeider i 50%. Skolen vil ha 
behov for ytterligere 4-6 lærere fra august 2020, 
antall faste stilinger er avhengig av endelig 
budsjett-tildeling. Skolene får endelig budsjett-
tildeling i løpet av januar.  

 Skolene i Nittedal har hatt inkluderende miljø som 
satsingsområde over en to-års periode. Vi har 
utarbeidet en Sørli standard for inkluderende 
miljø med stolpene trygghet, mestring og 
medvirkning. 

 Elevtallet på Sørli skole øker ytterligere fra 
skolestart 2020 og vil bikke 390 elever.  

 
 
 
Elevrådet. 
 

 Har jobbet med resultatene på 
elevundersøkelsen. 

 Har hatt sykkelvakter før snøen kom, en pause 
nå før våren. 

 Har laget lister til fordeling av fotballbanen. 

 Ønsker kunstgressbane 



 
SFO 
 

 I dialog med skiforeningen om skikurs. 
 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

  

Gjøremål:  

 Hva gjøres i forhold 
til sterk elevvekst i 
Rotnes området og 
endring av 
skolegrensene? 

 Undersøke 
muligheter for 
kunstgressbane på 
Sørli 

 Elevrådet lager en 
reflekskampanje på 
skolen 

Ansvarlig: 
Kristin By Woll 
 
 
 
 
Kristin By Woll 
 
 
Helene/elevrådet 

Frist: 
Neste su-
møtet 
11.3.2020 

 

Sak nr: 3 Resultater fra nasjonale 
prøver 

Presentert 
av: Eva Britt 
Rem 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

 Resultatene i lesing og regning på 5. trinn ligger på og 
over snittet både på kommune, fylke- og landsnivå, 
men engelskresultatene ligger unders snittet. 

 På 8. trinns prøvene ligger Sørli elevene på NUS  
godt over snittet på alle prøvene både når vi 
sammenligner oss kommunalt, på fylke og landsnivå. 

Konklusjon/vedtak    

Gjøremål:   Ansvarlig: 
  

Frist: 
 

Sak nr: 4 Resultater fra 
elevundersøkelsen 

Presentert 
av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

 Skolen har over mange år skåret høyt på trivsel og 
trygt miljø 

• Elevene er fornøyde med egen innsats, støtte fra 
lærere og støtte hjemmefra. 

• Elevene opplever mestring, men ønsker større faglige 
utfordringer til tross for bedring fra fjorårets resultater 

• Vi har fremgang på arbeidsro, men noen elever 
opplever fortsatt for dårlig arbeidsro. Skolen vil 
fortsette å arbeide for at elevene opplever god 
arbeidsro. 
 

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:   Ansvarlig: Frist: 



  

Sak nr: 5 Eventuelt 
Sak til neste møte. 
Skoleball for 7. trinn  

Presentert 
av:  

 

Informasjon/ 
diskusjon: 

 

Konklusjon/vedtak  

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

 

20.01.2020 

Eva Britt Rem 

Referent 


