
  

 
Møtereferat 

NITTEDAL KOMMUNE  
Sørli skole  

 

Referat fra møte i FAU ved Sørli skole 12.10.21 
 

MØTE NR: 2 / 2021-2022  

 
MØTESTED: Teams 

Referent: Anette Ulstrup  

Klasser representert: 1a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6b, 7a, 7b  
 

Agenda: 
 

  

Sak 07/2021-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 

Sak 08/2021-2022 Siste fra SU møte (se eget referat) 

- Elevrådet lurer på om FAU kan sponse 
med penger til reflekskampanjen. 

- FAU vedtar å sponse med 1500 kr til 
utstyr og premie. 

 

Sak 09/2021-2022 Barnevakten (4 Trinn) 

- 4. trinn finner ut av hvilken 
foredragsholder de vil avtale med. 
Kommet innspill fra 3. klasse om at det er 
for tidlig å ha barnevakten på dette 
trinnet. 

 

Sak 10/ 2021-2022  (7. klasse)  

- #hengdeg :7. trinn ønsker som tidligere å 

samarbeide med Rotnes. FAU vedtar å 

sponse med 5000 kr. FAU ønsker at dette 

gjennomføres på våren slik at vi har fått 

penger etter eventuelle arrangementer.  

- Nyttårsball og sommerfest: 7. trinn søker 
om tilskudd fra FAU til disse. 
 

 
 

Sak 11/ 2021-2022 Sosial plan for Sørli Skole  

- Ingen innspill 

 

Sak 12/2021-2022 «Trygg skolevei»   



- De tilstedeværende opplever skoleveien 

som trygg sosialt, med god stemning og 

barn som hjelper hverandre. 

- Vi oppfordrer foresatte som går med 

barna om å følge med, og å gi støtte 

dersom noen skulle trenge det. 

- Forslag om å gjennomføre «trafikkvakter» 

som tidligere år. Foresatte fordeler dager i 

løpet av en uke, og står vakt for å passe på 

at veien er trygg. Eventuelt dele ut 

reflekser. 

- Maiken deler planen fra tidligere år om 

hvor det er lurt å stå. 

- Det trenger ikke være FAU som er vakter. 

FAU kan allerede nå informere foresatte 

på sitt trinn, og spørre om hvem som kan 

være trafikkvakter. 

- Foresatte er vakter morgen, skolen på 

ettermiddagen. 

- Maiken tar kontakt med skolen med 

forespørsel om felles mail som minner om 

at foresatte ikke skal kjøre barna til 

basketballbanen og ned til skolen. 

- Maiken tar også kontakt med kommunen 

angående trygg skolevei. 

Sak 13/2021-2022 Eventuelt: 

- Sosialt for klasser/trinn: Maiken 
informerer om at det er mulig å låne 
gymsalen dersom klassene vil gjøre noe 
sosialt sammen. Også mulig å leie skistua 
rimelig. 

- Halloween: Innspill om det er mulig at et 
fast trinn (for eksempel 4. trinn) har 
fortrinn på å låne gymsalen til Halloween. 
Maiken undersøker om det er mulig å 
reservere gymsalen fast 31. oktober (slik 
at det ikke bookes andre arrangementer). 
Konklusjon neste møte 

- Sørlilekene: FAU besluttet på sist møte å 

ikke gjennomføre Sørlilekene på høsten. 

Vinter og vår har vært oppe som forslag. 

 



 
 

Alle tenker litt på mulige løsninger til 

neste møte. Da konkluderer vi hvordan 

det skal gjennomføres.  

- Reflekser: Dersom klassekontaktene har 
fått reflekser til sin klasse kan de dele 
dem ut. Dersom det er noen til overs kan 
de leveres til Nina i resepsjonen (Maiken 
sier ifra). Da kan de deles ut til barn som 
ikke har refleks når foresatte er 
trafikkvakter. 

- Neste møte: 23. november 
 

 

 

 


