
  

 
Møtereferat 

NITTEDAL KOMMUNE  
Sørli skole  

 

Referat -  FAU ved Sørli skole 
 

MØTE NR: 1 / 2021-2022  
MØTESTED: Teams 
DATO: 14.09.21  
TID: 20.00 – 21.30  
Klasser representert: 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7b 
Ikke representert: 1a?, 7a 
Referent: Anette Ulstrup, 3b 
 

Saker: 
 

 Ansvarlig 

Sak 1/2021-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

Maiken 

Sak 2/2021-2022 Økonomi 
Utgifter: 

- 7. trinn avslutting (jul og/eller sommer). 
- Barnevakten, ca kr 4 500 muligheter for 

sponsing fra eks. Lions. 
- #heng deg (teater om mobbing/psykisk helse), 

Sørli sin andel var kr 9 000 sist gang det ble 
arrangert. 

- 17. mai. Siste ordinære 17. mai feiring var i 
2019, kostnad til Nittedal og Hakadal Janitsjar 
var da kr 5 000. 

- Juleverksted, mulig det var ekstraordinært i 
2020, kr 5 000. 

- Reflekskampanje 2 300 i 2020. 
Inntekter: 

- Sørli-lekene 
 
FAU har 15000 kr per dd. 
 

Helge 

Sak 3/2021-2022 Planlegging av Sørli-lekene 2020 
-Covid-19 situasjon 
Sørli-lekene blir utsatt på grunn av smittesituasjonen. Vi 
tar opp tråden på møtet på slutten av året. Forslag om å 
eventuelt arrangere Sørli-lekene på våren.  
 

Alle 

  
 
 

 



Sak 4/2021-2022 Planlegging foredrag mv. innen nettvett / sosiale 
medier  
#hengdeg (7. klasse)  
7. klasses klassekontakter innhenter informasjon og 
presenterer dette på neste møte. 
Barnevakten (4. klasse) 
4. klasses klassekontakter innhenter informasjon og 
presenterer på neste møte. 
Innspill: 

- Bør det være tema når barna er yngre, for 
eksempel 3. klasse? 

- Gode erfaringer fra møte i Flammen med 
foresatte, barn og klassekontakter. 

- Mindre gode erfaringer fra møte på Teams kun 
for foresatte forrige skoleår. 

- Cathrine undersøker andre muligheter for 
foredragsholdere. 
 

Vi konkluderer på neste møte om foredraget bør være i 
3. klasse. 
 

 
 
7 Klasse 
 
 
 
4 Klasse 

Sak 5/2021-2022 Planlegging reflekskampanje  
(21.Oktober) 
Tas opp på SU-møte der også elevrådet er representert.  
 
 

Maiken 

Sak 6/2021-2022 Eventuelt 
- Foresatte skal ikke kjøre barna ned til skolen. 

Barna skal slippes av på parkeringsplassen. Kun 
de som har fått egen tillatelse kan kjøre ned til 
skolen. 

- Minner om at FAU anbefaler at elevene sykler til 
skolen, uten foresatte, først etter sykkelprøven, 
altså 5. trinn. 

- Flere barn bruker alternative ruter på vei hjem, 
blant annet langs elva (kan bli høyt vann). 
Oppfordring om at klassekontaktene orienterer 
foresatte om at dette skjer. 

- Klassekontaktene informerer på møte for 
foresatte hvordan foresatte går frem ved 
utfordringer med skolen eller SFO. Foresatte tar 
det opp med de det gjelder (lærer, SFO-leder), 
deretter klassekontakten. Klassekontakten kan 
ta opp saken i FAU dersom det er nødvendig. 

- Referat fra FAU-møte blir lagt ut på skolens 
hjemmeside og sendes til alle klassekontaktene.  

 

Alle 

   



Med vennlig hilsen 

FAU  


