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Nasjonale prøver
Rektor Eva Britt Rem informerte om nasjonale prøver for
5.trinn. Resultatene følger trenden fra tidligere år. Sørli skole
gjør det bra, både nasjonalt, i fylket og sammenlignet med
andre skoler i Nittedal.
Skolen er ikke fornøyd med
Det er stort sprik mellom klassene i engelsk
Skolen ønsker et jevnt og stabilt høyt nivå på alle prøvene.
For å jobbe med dette gjør skolen følgende tiltak:
- Videreutdanning i engelsk
- Søker etter lærere med engelsk i fagkretsen
- Øke trykket og endre engelskundervisningen i
småskolen
FAU diskuterte noen erfaringer knyttet til engelsk muntlig. Det
er nødvendig at skolen gjør tiltak slik at alle elever er trygge i
klassen, og tør å snakke muntlig. Dersom det oppdages at det i

Ansvarlig

Frist

enkeltklasser har blitt en kultur for at muntlig er skummelt eller
flaut, må skolen jobbe aktivt med dette.
Sak
05/201
8-2019

Elevundersøkelsen
Presentert av rektor.
Elevundersøkelsen er gjennomført i 5.,6. og 7.trinn.
Resultatene viser at elevene er fornøyde med egen innsats, at
det er godt arbeidsmiljø.
Rektor peker på årsaker til de positive resultatene kan være at
skolen har jobbet målrettet med inkludering og det å høre til på
en skole som vokser. Det er systematisk arbeid med
elevsamtaler, og støtte mellom hverandre i lærerteamet.
Det som kan forbedres er
- arbeidsro. FAU diskuterte i den sammenheng om
elevenes oppfatning av hva arbeidsro er, kan variere.
- Motivasjon
- Faglige utfordringer
- Fortsatt arbeid mot mobbing (nulltoleranse)

04/201
8-2019

Foreldreundersøkelsen
Endelig svarprosent ble 78%.
FAU påpeker at utsendingen bør foregå på en annen måte
neste gang. Det var mange som ikke fikk vite om
undersøkelsen fordi den kun ble sendt til en av foreldrene, og
kun på SMS.

05/201
8-2019

Andre saker fra rektor
Skoleåret 2019-202
Vanskelig inntak av nye elever til 1.klasse (født 2013). Flere
barn har meldt ønske om skoleplass på Sørli enn det skolen
har plass til. Det har kommet nye retningslinjer fra kommunen,
som tilsier at Sørli kun skal ha to paralleller, mens Rotnes skal
ha tre. Dette betyr at Sørli for dette kullet har måttet sette
skolegrensen midt i Kruttverket, og ikke som tidligere, at hele
Kruttverket har tilhørt Sørli skole. Alle med søsken på Sørli har
blitt prioritert.
FAU kommenterte at det kan se merkelig ut at skolen har satt
grensen midt i gater, fordi dette kan føre til at barn som naturlig
leker sammen i gaten, havner på forskjellige skoler. FAU ber
om at skolen tar de nødvendige hensyn for en best mulig
løsning.
Basert på tilgjengelige tall, mener rektor at situasjonen vil bli
annerledes for kullet født i 2014.
Endring i vedtekter SFO
SFO opplever at de bruker uforholdsmessig mye tid på
administrasjon og endringer av plasser og opphold. Det vil
være hensiktsmessig og effektiviserende å stramme inn på
fleksibiliteten og muligheten for å endre plasser løpende.
FAU støtter dette forslaget, og vil gi tilslutning til en slik
innstramming, så lenge det vil være mulig å endre plass og
opphold med jevne og forutsigbare mellomrom.
FAU oppfordrer alle til å ta dette opp på foreldremøter på de
trinn der dette er relevant.

062018/2
019

Saker fra SU
Sukkerfri skole.
Skolen har vurdert at dagens ordning er tilfredsstillende, og
ønsker ikke noe mer detaljert regelverk tilknyttet dette.
TV-aksjonen
Ved neste TV-aksjon vil skolen organisere innsamlingen slik at
pengene kan settes rett på en konto, og ikke meldes inn på
skjema og sendes med barna.

072018/2
019

Eventuelt
17.mai.
Plan for 17.mai kommer fra John Ludvig Valen.
Det er ikke avklart hvor felles-arrangementet skal foregå.
Det må undersøkes med korpset hva som er status på
planleggingen.
FAU ønsker også at man spør korpset/arrangementskomiteen
om det er mulig å starte arrangementet en time senere (minst).
Oppgaver: 4.trinn skal pynte på skolen, og har også ansvaret
for frakt av faner tilbake til skolen.
Heng deg-forestillingen
Alt under kontroll
Avslutning for 7.trinn
Foreldre på 6.trinn har ansvaret for kafe, servering og rydding
til 7.klasse-avslutningen. Dato ikke satt, men helt i slutten av
skoleåret er vanlig, muligens 19.juni.
TV i spisetiden
FAU ønsker at SU diskuterer bruk av TV i spisetiden.

Pål

Nest
e
møt
e

