
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 19.05.21 

Tidspunkt: 1630 - 1730 

Sted: Teams-videomøte 

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

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: Lærerrepresentanter: Katrine Lønnaas og Randi Omland 
Elevrådsrepresentanter: Lauritz Brunborg og Pernille Haave 
Harstad 
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg 
FAU, foreldrerepresentant: Maiken Christin Bakken 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem. 
Forfall: 
Elevrådsrepresentant: Anna Kristiansen Aaneby  
FAU-leder: Kim Lameus 
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll 

Agenda: Sak 19/2020-2021 Godkjenning av innkalling og referat  
Sak 20/2020-2021 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og 
Kommunestyrets representant 
Sak 21/2020-2021 AL-aktivitetsledere 
Sak 22/2019-2021 Eventuelt  

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 19 Godkjenning av innkalling 
og referat.  
 

Presentert av: 
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 20 Saker fra FAU, elevrådet, 
SFO, kommunestyrets 
representant og skolen 
 

Presentert av: 
Maiken Bakken 
Laurits 
Brunborg og 
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

FAU: 
 
Evaluering Barnevakten arrangement 18.mars 
Arrangementet oppleves nyttig og vil videreføres. 

 
Evaluering – digitale foreldremøter og utviklingssamtaler 
Generelt gode tilbakemeldinger. Veldig bra at det ble 
gjennomført digitalt fremfor alternativet som kanskje ville 
vært å avlyse det.  
 
Der foreldremøter ble gjennomført trinnvis: Etterspørres at 
det deles opp klassevis, da kan det bli mer spesifikt knyttet til 
klassemiljø og lettere å få i gang diskusjoner.  
 
 



Sykling til skolen  
 

Klassekontakter oppfordres til å dele infoskriv om råd og 
anbefalinger vedr. sykling til skolen i klassenes 
Facebookgrupper, eller be om at lærer dele skrivet i et 
ukesbrev.  
 
Fokus på trafikksikkerhet på skolen: Kan skolen jevnlig 
snakke med barna om trafikkregler, spesielt vår og høst? 
Det observeres at de største sykler mye ute i veibanen i sikk 
sakk. Skaper farlige situasjoner.  
 
FAU gjennomfører ikke flere trafikkvaktordning nå i vår, men 
til høsten.   
 
Oppfølgingssak fra forrige SU-møte: 
FAU har foreløpig ikke behandlet sak nr.17. Saken tas opp 
igjen på neste FAU-møte. 
 
Elevrådet: 
Innebandybane på Sørli  
Elevrådet er positive til ute-innebandybane på Sørli. 
Elevrådet tar opp saken i klassene og undersøker 
interessen.  
 
Utfordringen er at dette vil ta av skolens fotballbane og det 
er allerede en utfordring om lite banetid for de ulike trinnene. 
 
Rusken-aksjonen  
Årets Rusken-aksjon gjennomføres i mai/juni. Det deles inn i 
ryddeområder og klassene kan plukke på et tidspunkt som 
passer dem. 
 
Aktivitetsledere  
Elevrådet er positive til Aktivitetsledere. De tenker det er 
spesielt fint at de eldste får ansvar for å sette i gang leker 
med de yngste elevene på skolen.  
 
Skolen: 
Skolestartere 2021. 

Vi har sendt ut vedtak om skoleplass på Sørli skole til 56 

elever, 28 i hver klasse. Flere elever fra «flytende område» 

på Kruttverket har fått vedtak om skoleplass på Rotnes, 

grunnet kapasitetsutfordringer. 

 

Besøksdag og foreldremøte for skolestartere 
Den tradisjonelle besøksdagen med foreldre og elever lar 
seg ikke gjennomføre grunnet pandemien, men vi planlegger 



en alternativ besøksdag med grupper fra de ulike 
barnehagene den 26.5. 
Vi planlegger foreldremøte for kommende 1. trinn 2. juni, 
dersom gjeldende smittevernregler tillater det. 
 
 
17. mai gjennomføring. 
Skolen gjennomførte 17. mai feiring på skolen i kohorter 
onsdag 12. mai. Dagen ble feiret med musikk fra Rotnes 
skolekorps, historisk tilbakeblikk, taler, leker, tog, pølser og 
kaker, med noe variasjon mellom de ulike trinnene. Takk til 
foreldrekontaktene som bidro med bevertning. 
 
Sommerskoletilbud i Nittedal 2021  
Nittedal kommune har fått et tilskudd på over 3. millioner kr 
som skal brukes til gratis kurs- og aktiviteter for barn og 
ungdom i ukene 25, 31 og 32.  
 
De ulike skolene i kommunen har fått mulighet til å søke 
støtte til å sette opp lokale tilbud. På Sørli har flere lærere 
engasjert seg og laget et tilbud for 5. og 6.klasse i uke 25, 
21.-25. juni med fokus på praktisk estetiske fag og 
livsmestring. Elever som deltar på den lokale sommerskolen 
i uke 25 kan også søke om plass på den kommunale 
sommerskolen i uke 31 og 32. Kommunal sommerskole vil 
ikke holde til på Sørli. 
 
Innebandybane på Sørli.  
Jørgen Klem, daglig leder i NIL, har kontaktet skolen 
angående tilbud om ute-innebandybane. 
 
Vi har drøftet og utforsket plasseringer, rammer og 
løsninger. Per i dag er plasseringsmuligheten på 
«håndball/fotballbanen» ved gymsalen. Der er det bredt nok 
og langt nok. Det trengs et hardt underlag. NIL utforsker 
asfalt. Det har en relativt høy kostnad. Dette er en fin 
mulighet for skolen, men skolen har ikke budsjettmidler til å 
bidra til dette prosjektet, det må fullfinansieres på andre 
måter. Det er dialog med skigruppa om omdisponering av 
området.  

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

I fjor fikk skolen henvendelse fra et par foreldre 
som var skeptiske til Rusken-aksjon, grunnet 
koronasmitte. Rusken handler i hovedsak om at 
elevene rydder sitt eget søppel fra skolegården. 
SU vurdere at det er trygt å gjennomføre. Alle 
elevene får utdelt hansker og Rusken 
gjennomføres i tråd med smittevernreglene.   

 

Gjøremål: Elevrådet undersøker med 
klassene om de ønsker å 
omdisponere deler av 

Ansvarlig: 
Elevrådet 

Frist: 
Så raskt 
som mulig 



håndball/fotballbanen til ny 
ute-innebandybane. 

 

 

Sak nr: 21 AL-aktivitetsledere Presentert av: Eva 
Britt Rem 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

TL- programmet blir fra august 2021 erstattet med AL-
programmet. Dette ble vedtatt i SU 4.11.20. TL-programmet 
er kostbart og har ikke vært mulig å gjennomføre etter 
hensikten under pandemien. AL er en lokal variant som er 
tilpasset lokale forhold og er mye rimeligere. 
 
Målet med AL- program (aktivitetslederprogram) er å øke 
aktivitet og inkludering i friminuttene. Fra 4. til 7.-klasse skal 
eleven selv velge 4 aktivitetsledere. Hensikten med 
programmet er å stimulere elever ved Sørli skole til å finne 
varierte trygge aktiviteter som inkluderer flere i friminuttene. 
Ambisjonen er at elevene skal glede seg til skolehverdagen 
og friminuttene. 
  
Aktivitetsledernes hovedoppgaver er å: 

• Fremme verdier som inkludering, vennlighet og 

respekt 

• Legge til rette for leker og aktiviteter i friminuttene 

• Passe på at alle som vil være med får være med på 

leken/aktiviteten 

• Lede leken og passe på at reglene blir fulgt 

 

Aktivitetslederprogrammet vil årlig bli evaluert av rektor, 
lærere og elevrådet. Det er forventet at programmet vil bli 
noe endret underveis på bakgrunn av erfaringer og innspill. 

Diskusjonen/ 
Konklusjon/vedtak 

 
 

 

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

Sak nr: 22 Eventuelt 
 

Presentert av: Eva 
Britt Rem 

 

Informasjon/ 
diskusjon: 

 

Konklusjon/vedtak  

Gjøremål:  Ansvarlig: 
 

Frist: 

 

 

20.05.2021 

Eva Britt Rem 

Referent 


