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Subject: Møtereferat

FAU Sørli skole

Møte #.:
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Sak

Godkjenning av inkalling og dagsorden
Sak
25/2019- Agenda godkjent uten kommentar.
2020

Ansvarlig

Kim

Kim
Evaluering trafikkvaktordning
Sak
26/2019 Det var ikke gjort observasjoner i denne runden på uønsket kjøring
fra FAUs trafikkvakter.
-2020
Info fra skolen:
Skolen ønsker å være godt forberedt i forkant av aksjonen. Det er
noen som har tillatelse til å kjøre ned til skolen, og det bør bli
tydeligere hvem som har tillatelse til dette.
I tillegg har skolen hatt en innskjerping på egne ansatte som
gjerne kjører ned og parkerer ved skolen. Ansatte skal fra nå også
parkere oppe på parkeringsplassen.
En annen utfordring som skolen har observert, er at søppelbilen
kjører inn på området samtidig som barna går til skolen. Skolen
bedt Roaf om å hente søppel utenom skolestart-tiden. Foreldre
oppfordres til å gi beskjed til skolen dersom noen ser Roaf kjøre
ned på morgenen.
Skolen er positiv til ordnigen og ønsker at vi fortsetter med dette to
ganger i året; i forbindelse med skolestart i august/september og i
januar. Skolen vil også sørge for at en trafikksikkerhetbrosjyre gis
til foreldre. I tillegg vil de utarbeide en infolapp som kan brukes på
høstens aksjon.
FAU er enig i å fortsette med aksjonen ihenhold til skolens ønsker.

Maiken
Evaluering Barnevakten arrangement 24. februar
27/2019 Barnevakten-arrangmentet var i samarbeid med Rotnes. Det
hadde et godt samarbeid rundt arrangementet.
-2020
Arrangementet varte i 2 timer uten pause. Dette ble litt for lang og
slitsomt for både foreldre og barn. Det anbefales å legge inn
pause.
Det var gode foredragsholdere som var flinke til å rette seg mot
barna og inkludere de i diskusjonene. Det var aktuelle tema og
godt innhold, men det stilles spørsmål til om formatet er bedre
egnet for 5. trinn, og da gjerne på høsten. Neste arrangement vil i
så fall først være høsten 2021.
FAU anbefaler å evaluere arrangementet med Rotnes, og deretter
konkludere om det skal være for 5.klasse fremover.
Sak

Konklusjon legges frem på neste FAU-møte 6. mai.

Evaluering temadag refleks
Kim
Sak
Det
ble
gjort
registrering
av
de
elevene
som
kom
med
refleksvest
28/2019
til skolen. Dette gjorde at det ble litt konkurranse-preg over
-2020
ordningen, og foreldre opplevde særlig at de minste barna ble
veldig opptatt av å ha på seg refleksvest. Ordningen varte en uke.
FAU synes dette var et bra tiltak fra elevrådet/skolen.
Foreldre/FAU var ikke informert i forkant av aksjonen, så for å
sette søkelyset på aksjonen, ble det laget en liten Facebook
artikkel som ble delt på bla Nettverk Nittedal sin FB-side. Totalt så
ble 5300 personer nådd gjennom deling av artikkel på FB. Dette
førte til at Varingen viste interesse for aksjonen, og ønsket å skrive
om den.
FAU støtter ny aksjon, og anbefaler skolen om at den gjøres på
høsten. Med litt planlegging i forkant kan vi kanskje få Varingen til
å skrive en artikkel om dette da.
Status #hengdeg
Sak
29/2019
Dette er et arrangement for 7. klasse og et samarbeid mellom
-2020
Rotnes og Sørli og vil i går bli holdt mandag 9.mars.
Arrangementet er obligatorisk for Rotnes elever, mens Sørli
ønsker å la foreldrene selv bestemme om barna skal se stykket
eller ei, siden det er et sterkt stykke som kan virke skremmende.
Sørli skole forbereder elever i forkant av stykket, de har sendt ut
informasjon til foreldre i 7.klasse via Visma, de vil selv være
tilstede under stykket, og de kommer til å snakke/diskutere
innholdet i etterkant av arrangementet også.

Kostnader:
Estimert kostnader: 13250,- kr. totalt. Tradisjonelt sett har FAU
Rotnes og Sørli fordelt kostnader likt.

Kim

Men, siden det er dobbelt så mange elever fra Rotnes som deltar
enn fra Sørli, og det er obligatorisk for Rotnes-elever, så stiller
FAU Sørli seg kritisk til en 50/50 fordeling av kostnader mellom
FAU Rotnes og Sørli.
Skolen har ikke midler til å sponse arrangementet i år, da FAU
sendte søknad om sponsing etter at skolens budsjett var vedtatt.
FAU godtar en 50/50 fordeling av kostnader med Rotnes for årets
arrangementet, men ønsker en evaluering med FAU Rotnes i
etterkant av arrangementet for å avklare fremtidig
kostnadsfordeling.
Konklusjon fra evalueringsmøte legges frem på FAU møtet 6.mai.

Kim/Maiken
Saker fra siste NKFU møte
Sak
30/2019 Politikontakt v/Frida Halvorsen informerte om deres
arbeidsoppgaver og om forebyggende arbeid i Nittedal.
-2020
Utekontkakten melder om problematikk med hasj blant ungdom
(gjelder særlig for videregående elever). Politikontakten erkjenner
dette som et problem, men understreker at der utekontakten er
mer tett på enkeltsaker, så ser Politikontakten mer overordnet på
problematikken og jobber forebyggende.
Politikontakten snakket også om problemer som skjer i det skjulte,
og henviser da til lukkede shapchat grupper som gjør avtaler seg i
mellom for å møtes til slosskamper som filmes og deles på sosiale
media. Det er bruk av bilder istedenfor konkrete verbale trusler.
Dette er det vanskelig å få kontroll over. Det finnes flere grupper
enn det skolen og foreldre kjenner til. Foreldre oppfordres til å
følge med på det barn gjør på sosiale medier.

Sak

Saker fra SU

31/2019
PC/Nettbrett:
-2020
- Det er behov for å bytte systemer, da det er mye gammelt
operativsystem og utstyr
- Skolen ønsker en få på plass en strategi som gir klare
føring for en gradvis implementering og som beskriver
hvordan elever og lærerne bruke utstyret i skolehverdagen.
- Skolen ser ikke for seg en 1:1 fordeling, men heller en 1:34 fordeling av nettbrett.

Kim

17. mai-markering
Sak
32/2019 FAU har mottatt informasjon fra skolen med ønske om at FAU
påtar seg en større rolle i 17.mai-planleggingen.
-2020

Kim

FAU tar til etterretning skolens ønske om en koordineringsrolle
mot korpset og sammenslåing med Rotnes-toget.
Sofia meldte seg frivillig til dette. I tillegg ble det fremmet forslag
om at Ragna som også kjenner korpset godt, kan bistå her.
4. trinn er ansvarlig for pynting/rigg av faner opp og ned
5. trinn er ansvarlig for lekene i etterkant av toget (i samarbeid
med Rotnes). Her bør en være tidlig ute å skaffe «småpremier».
Ellers anbefales det å bruke oppsett fra 2019. Det fungerte fint.
Utover dette, var det noe uklart hvilken rolle skolen ønsker FAU
skal ta på seg. Kim skal be skolen om nærmere konkretisering og
deler informasjon og kjøreplan på FAUs FB-side.
Valg av leirskole 1.klasse
33/2019 FAU vil be skolen om å forhandle frem en 5 års avtale med enten
– 2020 Skottevik eller Jotunfjell. På denne måten er det forutsigbart hvor
fremtidige leirskoler skal avvikles.
1.trinn skal ha avstemming på dette på kommende foreldremøte i
mars. Foreldrekontakt til 1. klasse ønsker derfor en beslutning fra
skolens side i løpet av uke 11, så de slipper å koordinere en
avstemming mellom tre klasser.
Sak

Sak

Økonomi

34/2019
Saldo pr. 04.03.2020 er Nkr 37.778,- + 2000,- kontant.
-2020

Espen

Kim
Eventuelt
- FAU mottatt henvendelse fra Lima foto om
35/2019
skolefotografering for 2020. Kim sjekker med skolen om
– 2020
hvem som er ansvarlig for å bestemme dette.
- Etter initiativ fra Elevrådet, så ønsker de å kjøre en
sykkelkampanje på våren med fokus på hjelm. FAU synes
dette er et flott initiativ.
- 4. trinn har sykkelprøven på våren. Denne kom svært seint
i 2019. Er det mulig å gjøre dette tidligere?
Sak

Neste FAU-møte er 6. mai

