
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 4.11.20 

Tidspunkt: 1630 - 1730 

Sted: Teams-videomøte 

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

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

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

Agenda: Sak 5/2020-2021 Godkjenning av innkalling og referat  
Sak 6/2020-2021 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og 
Kommunestyrets representant 
Sak 7/2020-2021 Evaluering av TL-programmet 
Sak 8/2019-2021 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 5 
 

Godkjenning av innkalling 
og referat.  
 

Presentert av: 
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 6 Saker fra FAU, elevrådet, 
SFO, kommunestyrets 
representant og skolen 
 

Presentert av: 
Kim Lameus, 
Eva Britt Rem, 
Laurits Brunborg 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

FAU: 
 

• Evaluering av trafikksituasjonen/trafikkvakter  
 
FAU gjennomførte to dager med sykkelvakt. Gode 
tilbakemeldinger både fra barn og voksne.  
Etter oppfordring fra FAU om å la barna gå og ikke sykle 
har det blitt observert at det nå er litt roligere.  
FAU planlegger et par dager til med trafikkvakt før jul. 
Flere foreldre oppfordres til å delta. 
 

• Foredrag innen nettvett/sosiale medier 
 

Planlagte arrangement utsettes grunnet corona. 
Klassekontaktene på 7. trinn går i dialog med Rotnes om 
ny dato. 
 



• Dialog med SFO og foreldremøte 
 
SFO ønsker tettere dialog med foreldrene og oppfordrer 
alle til å delta på SFO sitt foreldremøte. FAU støtter dette.  
Klassekontaktene bør oppfordre foresatte om å delta på 
foreldremøte  
 

• Flytende skolegrenser  
 
Sørli skole er sprengt med hensyn til kapasitet. 
Skolegrensene er en sak som behandles politisk. For at 
saken skal bli så godt opplyst sommulig har kommunen 
sendt ut et spørreskjema til foreldrene som et ledd i 
høringen.  
 

• Bidrag til juleverksted 
 

FAU ønsker å støtte skolen med 5000 kr. til juleverksted. 
 
 

Elevrådet: 
 

• Reflekskampanje og sykkeldemonstrasjon. 

Elevrådsrepresentantene har jobbet som sykkelvakter og 

holdt presentasjoner om reflekskampanjen og 

sykkelsikkerhet. Vi fortsetter med sykkelvakt ut uka.  

• BUK –Barne og unges kommunestyre 

Buk har informert elevrådet om hva de har snakket om på 
rådhuset; deriblant faglige resultater og trivsel i 
Nittedalsskolen og Viken. Fattigdomsproblematikk i 
kommunen ble også diskutert. 

 

• Ønsker fra elevene 

Elevene ønsker seg kunstgressbane/gressbane og sklie, 
samt at en del lekeutstyr fikses som håndtakene på 
klatreveggen, målet på 7-erbanen og nye basketkurver.  

De ønsker også at vi får opp nye skjeggkrefeller.  

Et par dusjer i guttegarderoben fungerer ikke(nærmest 
inngangen). 

 
Skolen: 
 

• Antall skolestartere kommende skoleår 
 



Skoleåret 2021-22 har Sørli skole 66 skolestartere ut fra 
folkeregisterets tall pr. 1.11.2020. Skolen har kapasitet til to 
klasser på 28 elever i hver klasse, totalt 56 elever. 
 
For skoleåret 2022-23 har skolen 72 skolestartere ut fra 
dagens tall i folkeregisteret. Erfaringsmessig øker dette frem 
mot skolestart. 
 

• TV-aksjonen WWF 2020 

Årets tema «mot plast i havet» engasjerte stort på Sørli 

skole. Alle trinn har jobbet med temaet på ulike måter. 

Skoleløpet ble støttet av både foreldre og besteforeldre og 

elevene samlet totalt inn 150 185 kr.  

 

• Videomøte med Stortingspresidenten 

Elevene på 5. trinn har over en periode jobbet med temaet 

politikk og demokrati, og fikk mandag 26. oktober stille 

spørsmål direkte til stortingspresident Tone W. Trøen på 

nettplattformen Teams. Elevene stilte gode spørsmål og 

viste stort engasjement.  

• Sosial plan 

Skolen jobber med å utarbeide en sosial plan som vil 

synliggjøre hvordan vi jobber med livsmestring og utvikling 

av sosial og emosjonell kompetanse. 

• Konkurranse i «Nysgjerrigper» 

6. trinn på Sørli skole var blant vinnerne i konkurransen om 

foldoskop som ble arrangert av «Nysgjerrigper». Foldoskop 

er et type mikroskop som man kan se bakterier med. Trinnet 

laget plakater om virus som skulle få flere til å huske å vaske 

hender.  

• Bursdagsfeiringer i koronatiden 

FAU har kommet med spørsmål om det er greit å arrangere 

bursdag med flere enn 10 gjester? 

Dersom alle gjestene tilhører samme kohort/klasse er det 

greit ut fra rådene i smitteveilederen, men her må foreldrene 

selv vurdere hva de er komfortable med. Det er et alternativ 

med jente og guttebursdag. Elevrådet foreslo å arrangere 

flere bursdagsfester med færre gjester. 

• Kunstgressbane 



Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

Da skolen ble bygget ut, ønsket ledelsen ved Sørli skole å 
fremme elevenes ønske om kunstgressbane på «Sørlisletta» 
En i ledergruppa var i møter med idrettslaget og det var et 
spørsmål om det var penger på byggebudsjettet til 
kunstgressbane og utvikling av fotballbanen. Det ble 
dessverre ikke avsatt penger til dette.  
 
Skolen har ikke midler til å prioritere dette. 

Gjøremål: • Skolen har en 
samlingsstyrer i 
kroppsøving og TL 
ansvarlig som har 
ansvar for å vurderer 
innkjøp/reparasjon av 
nytt aktivitetsutstyr. Det 
er satt av en pott 
penger til dette i 
budsjettet. Innspillene 
er videreformidlet til 
samlingsstyrer som 
undersøker dette 
videre. 

• Skolen har fått reparert 
kinahusken, regningen 
kom på 15 000 kr. 

• Rektor ønsker at 
elevrådet sjekker priser 
på aktuelle sklier, og 
vurderer hvor den kan 
plasseres 
forskriftsmessig i 
skolegården og 
kommer med et forslag 
til rektor. Så vil rektor 
gjøre en vurdering. 

• Renholderne har 
ansvar for å skifte ut 
Skjeggkrefellene. 
Rektor snakker med 
renholderne om dette. 

• Sjekk dusjene i gym 
garderoben 

Ansvarlig: 
Samlingsstyrer/ 
TL-ansvarlig 
Katrin Smigun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevrådet 
v/Ane 
Langebraaten 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
Rektor/vaktmester 

Frist: 
 

 

Sak nr: 7 • Evaluering 
av TL 
programmet 

Presentert av: Eva 
Britt Rem 

 



Orientering/ 
Diskusjon: 

1.august 2017 ble Sørli skole en TL-skole. Dette var initiert 

av FAU og ble besluttet i SU. Avtalen var bindende i tre år 

fra 1.8.2017 til 30. juni 2020. Avtalen gjelder til den sies opp. 

Skolen ønsker å evaluere avtalen og vurdere om vi skal 

fortsette eller ikke. 

TL-programmet er en kostbar løsning og i koronaperioden 
har vi hatt lite glede av programmet. Skal vi fortsatt være en 
del av TL-programmet eller skal vi organisere dette selv 
fremover på en rimeligere måte? 
 

FAU: 
FAU støtter at TL-programmet pauses, men ønsker at 
skolen kommer med et alternativt opplegg som fremlegges 
for FAU. FAU anbefaler at TL-programmet settes i gang 
igjen når det skolen er tilbake i en normal hverdag (så 
fremt ikke skolen kan vise til gode resultater fra eget 
opplegg).  
 

Elevrådet: 

Elevrådet syntes det er mye penger å bruke på TL. 

Elevrådet ønsker seg et alternativt opplegg på skolen(AL-

aktivitetsleder), som ikke er like dyrt, men at pengene kan gå 

til basketballnett/ fotballnett og annet lekeutstyr. Elevrådet 

tenker det er lettere å bli med på leken dersom det er 

morsomme leker å leke med. Elevrådet lurer på om TL 

videreføres på Rotnes og andre skoler i kommunen. Vi 

mener at det er viktig å finne alternativer for hvordan å få 

med flere elever i leken.  

Skolen: 

Et alternativ til TL kan være å velge AL- aktivitetsledere: 
- Organiseres på samme måte som TL. 

- AL har ansvar for å arrangere leker i friminuttene og 

sørge for at alle har noen å leke med 

- Representanter fra f.eks. 4.-7. trinn velges for et halvt 

år av gangen. 

- En ansatt/ansatte har ansvar for å følge opp AL og 

inspirerer til ulike leker og aktiviteter, samt kjøpe inn 

utstyr. 

- Det settes av penger til lekeutstyr i budsjettet 

Elevrådet bør være med å utarbeide hvordan dette skal se ut 

og organiseres. 



Rektor har undersøkt med de andre barneskolene i 

kommunen om de fortsatt er med i TL-programmet. 

En skole har sagt opp avtalen, en skal si den opp, en 
vurderer det sterkt og to skoler fortsetter som TL-skoler. 
En skole har aldri vært TL skole, men praktiserer AL-
aktivitetsledere.  
Hovedbegrunnelsen for at avtalen vurderes å sies opp er at 
det er for kostbart og at flere skoler tenker at de kan 
organisere dette selv. 

Konklusjon/vedtak Det er ikke aktuelt for Sørli skole å gå ut av 
TL-programmet for bare en kort periode. 
Dersom avtalen skal sies opp og 
organiserings med AL-aktivitetsledere må 
den nye ordningen prøves ut i en to- tre års 
periode før den evalueres igjen. Det er 
usikkert hvor lenge korona vil gi begrensinger 
på leking på tvers av trinn. I dag er 
skolegården delt opp i trinnvise soner og 
trinnet leker kun med elever på samme trinn 
ut fra smittevernhensyn.  

 
Skolen har allerede betalt TL-avgiften for 
inneværende skoleår periode: 20.8.2020 – 
19.8.2021. Vi kan tidligst gå ut av avtalen fra 
skolestart 2021. 

 
Siden dette skal avgjøres i SU er det 
nødvendig å ha denne prosessen nå. 
 
Konklusjon: 
Det er enighet i SU om at vi sier opp avtalen 
fra august 2021 og prøver ut ordningen med 
aktivitetsledere. 

 

 

Gjøremål: Oppsigelse av TL-
programmet fra 
skoleåret august 
2021. 
 
Elevrådet utarbeider 
et forslag til innhold 
og organisering av 
AL-aktivitetsledere. 

Ansvarlig: 
Rektor/saksbehandler 
 
 
 
Elevrådet 
v/Ane Langebraaten 
 

Frist: 
18.8.2020 

Sak nr: 8 Eventuelt 
 

Presentert av: Eva 
Britt Rem 

 

Informasjon/ 
diskusjon: 

Ingen sak til eventuelt 

Konklusjon/vedtak  

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 



 

 

 

06.11.2020 

Eva Britt Rem 

Referent 

 


