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  Sak  Ansvarlig  

Sak  

18/2020-

2021 

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

- Agenda godkjent uten kommentar.  

Kim  

Sak 

19/2020-

2021  

 Resultat fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen 

Kort oppsummert:  

- Etter elevundersøkelsen har det på klassenivå blitt gjennomført 

refleksjoner rundt resultatene og utarbeidet tiltak.  

- Elevintervjuer rundt satningsområdet praktisk og variert 

undervisning -> svarene fra elevene var veldig varierte, dermed 

vanskelig å dra noe felles ut av disse.  

- God deltakelse blant foresatte på undersøkelsen. Foresatte har 

gitt gode tilbakemeldinger. Ser at et forbedringspotensiale er 

utviklingssamtaler.  

- På skolenivå; nasjonale prøver ligger over Nittedal og Viken i 

regning. Resultatene i lesing er blitt hevet 5.-8.trinn. Nedgang i 

regning fra 5.tr til årets 8.tr. Resultatene var under 

gjennomsnitt på engelsk 5.tr. Skolen har et spesielt fokus på 

disse områdene og håper en vil se resultatet av dette på sikt.  

- Sosial plan for Sørli skole – Visjon lek, læring og livsmestring. 

Denne planen har Sørli skole jobbet godt med.  

Eva Britt 



Innspill fra rektor til klassekontaktene. Det oppleves at det er store 

ulikheter i hvor mye klassekontaktene gjør for klassene. Noen er 

virkelig kreative og gjør mye, mens andre gjør mindre (være seg 

innkjøp av akebrett, sosiale påfunn). Ønskelig at det blir mer likhet på 

hvert trinn. Så det er flott hvis de som finner på noe for sin klasse kan 

dele det med de andre klassekontaktene slik at det gjøres mer likt.  

Sak  

20/2020-

2021  

 Vårens foreldremøter 

- Har FAU innspill eller ønsker om temaer? 

- På de trinnene der det avholdes felles foreldremøte på tvers av 

klassene er det ønskelig at man går klassevis etter en felles 

informasjonsbolk. Da vil det være lettere å si noe høyt i møte for 

foresatte etc.  

- Gjennomgående er at folk ønsker å få info om barnas 

skolehverdag. Hva de jobber med faglig og sosialt. Gjerne med 

eksempler på hva barna gjør (eks. se en videosnutt fra 

klasserommet, få en grublis som elevene har løst, se om 

foreldrene klarer den også).   

- Legge opp til at foresatte kan sende inn spørsmål i forkant av møte 

på hva de ønsker å snakke om. 

- God dialog mellom lærer og klassekontaktene bidrar til gode 

foreldremøter.  

 

Kim 

Sak 

21/2020-

2021 

Status Barnevakten arrangement og #hengdeg (nettvett og sosiale 

medier) 

- 4.tr: Vært i kontakt med Barnevakten og fått flere ulike tilbud. Vil 

avhenge av smittesituasjonen om det blir fysisk eller digitalt. Det 

blir avholdt uansett i hvilken form det avholdes i i mars.  

- 7.tr: Fått noen datoer i uke 9 for #hengdeg, men ledelsen på Sørli 

skole ønsker ikke store sammenkomster nå. Derfor blir det utsatt 

til nærmere sommeren. Det blir ikke obligatorisk da noen foreldre 

kanskje ikke ønsker at sitt barn skal se stykket. De det gjelder vil få 

mulighet for permisjon.  

 

 4. og 7.tr 

Sak 

22/2020-

2021 

   Sørlilekene 2021 

- Utsette til høsten? 

- Kim har vært i dialog med rektor og er blitt enige om at det 

ikke bør gjennomføres dette skoleåret. Det bør heller avholdes 

i september/oktober neste skoleår. FAU støtter dette.  

Kim 

  



Sak 

23/2020-

2021 

 Trafikkvaktordning 2021 

- Har vært vanskelig å få FAU-kontakter til å stille som 

trafikkvakter, ønskelig å sette opp vaktlister, så får folk heller 

bytte innad om de ikke kan. 

- Ser ikke ut til å være et stort behov for en runde akkurat nå, 

men vi ser an om det blir høye brøytekanter så kan vi ta 

trafikkvakt på sparket. Ellers venter vi til sykkelsesongen er i 

gang.   

- Innspill på ha fokus på økt refleksbruk. 

- I neste SU-møte vil Kim og Maiken høre med elevrådet om det 

bør være en kampanje rettet mot refleksbruk og så kan FAU 

bidra f.eks. med innkjøp av reflekser.   

 Kim/Alle 

Sak  

24/2020-

2021 

 

  Økonomi 

- Reflekser er blitt innkjøpt, rett over 2000 kr 

- Det ble gitt 5000 kr til juleavslutning 

- Regning betalt #Hengdeg fra forrige skoleår på litt over 9000 kr 

- Saldo per i dag på litt over 20 000 kr 

 

- Det er en del penger som er da ikke Sørlilekene blir avholdt i år. 

- Diskusjon rundt om vi skal be om bidrag fra foresatte via VIPPS. 

Vi avventer dette og ser hvor mye penger som er igjen i FAU-

kassen mot slutten av skoleåret før det avgjøres om det er 

behov for det.    

Helge 

 

 

 

 

Alle 

Sak  

25/2020-

2021 

Innmeldte saker 

- Toalettene på skole: Det mangler såpe og papir på flere av 

toalettene. I tillegg er de skitne og det lukter. Skolen har 

informert en foresatt som har tatt kontakt om at toalettene 

vaskes på morgningen og at de da blir skitne i løpet av dagen.   

- Siste fra rektor via Kim: Dette er tatt opp på skolen og med 

renholdsansvarlig. De vil ha økt fokus på renhold nå når skolen 

er på gult nivå.  

- Foreldre som har vært innom skolen ser at det barna forteller 

om toalettene stemmer.  

- FAU mener at et forsterket fokus på renhold skal bety at 

toalettene vaskes en ekstra gang i løpet av skoledagen og at 

det må sørges for at det fylles på med såpe og papir. FAU 

mener at dette bør være generelt gjennom hele året og ikke 

bare nå mens Coronapandemien er i samfunnet.  

Kim/Alle 



Sak 

26/2020-

2021 

Eventuelt 

  

Neste møtedatoer:  

10.mars, 12.mai og 9.juni. 

Kim 

 


