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Sak

Godkjenning av inkalling og dagsorden
Sak
36/2019- Agenda godkjent uten kommentar.
2020
Status #hengdeg
Sak
37/2019
Godt oppmøte. God forestilling. Det anbefales derfor å fortsette
-2020
med dette.
Kostnader:
Estimert kostnader: 13250,- kr. totalt som skal deles likt på Rotnes
og Sørli.
Det kom ekstra kostnader på lystekniker. Dette bør sjekkes ut på
forhånd før neste års arrangement.

Ansvarlig

Kim

7. klasse

Kim/Maiken
17. mai 2020
38/2019 Skolen hadde et ønske som at FAU skulle sende ut informasjon
rundt arrangmenetet 17. mai. Men, siden FAU ikke sitter med
-2020
komplette kontaktlister for foresatte til alle barna, så ble skolen
bedt om å sende ut informasjon via Visma.
FAU ba også om at noen fra skoleledelsen ville holde en tale for å
snakke til barn med familie om 17. mai, dagens situasjon og
fremtiden.
Sak

Informasjonsmail rundt årets 17.mai arrangement ble sendt fra
skolen via Visma, onsdag 6. mai.
Videohilsen 17.mai:
Hver klasse lager en videosnutt som FAU syr sammen til en
helhetlig film som gjøres tilgjengelig i en begrenset periode på
YouTube. Alternative kanaler ble vurdert, men med tanke på
sikkerhet, størrelse på filmen og at barna gjerne vil dele med andre
familiemedlemmer, så ble det konkludert med at YouTube vil
fungere best.
Tale ved FAU leder og rektor inkluderes i filmen.
Flaggheising: utføres av Securitas, men blir ikke filmet/streamet.
Personvern:
Skolen er ansvarlig for å overholde hvilke barn som ikke skal
eksponeres.
Skolestart 1-4.trinn og evt. skolestart for 5.-7.trinn
Kai
Sak
39/2019
1.-4. trinn:
-2020
Skolen har 16 klasserom, men på grunn av inndeling i kohorter så
er det behov for 20 rom totalt. Dvs alle spesialrom er også tatt i
bruk for å dekke behovet.
Det vil derfor bli en kapasitetsutfordring dersom 5. -7. trinn skal
tilbake i skolen under like smittevernregler som er i dag. Det
forventes mer info om hva som skal skje med 5.-7. trinn etter
regjeringens pressekonferanse torsdag 7. mai.
Skolen har iverksatt en tiltaks/beredskapsplan som tar høyde for
en evt. økt sykefravær blant ansatte.
Generell tilbakemelding fra foreldrekontakter er at skolen har gjort
en god jobb med å innrette seg etter retningslinjene.

Saker fra SU
Sak
40/2019
Leirskole:
-2020
Skolen holder på å fremforhandle en 5 års avtale med en av
leirskolene (Skottevik eller Jotunfjell), hvor også en fast
kalenderuke for leirskolen blir fastsatt.

Kim

Skolefotografering:
Lima foto tok kontakt med FAU mtp skolebilde 2020/2021. Skolen
benytter Foto Norden og er fornøyd med dette samarbeidet. De vil
derfor fortsette med Foto Norden fremover.
Sykkelprøve:
Skolen ser på muligheter for å tilby Sykkelprøven så tidlig som
mulig på våren. I år er 4. klasse i gang med sykkelprøven nå.
Skolen og FAU stiller seg for øvrig bak anbefalingene fra Trygg
trafikk når det gjelder sykling til og fra skolen.
Skoleball for 7.trinn:
Sørli og Rotnes har tradisjon for å arrangere felles skoleball. På
grunn av at klassene er blitt større er det nå et kapasitetsproblem
med å få det gjennomført i gymsalene til skolene.
Ingen andre skoler i Nittedal kommune arrangerer skoleball for
7.klasse.
Det ble derfor fremmet fire forslag til hvordan dette kan løses
fremover:
1. Skoleball kun for Sørli i gymsalen på Sørli
2. Ingen arrangement
3. Leie felleslokale for begge skolene
4. Felles utedag for begge skolene (f.eks. i skogen)
Elevrådet la vekt på at hensikten med et felles arrangement er å bli
kjent på tvers av skolene i forkant av skolestart på NUS. Derfor ble
det stemt for alternativ 4. Dvs. felles utedag for skolene vil erstatte
skoleball fremover.
Espen
Økonomi
Sak
41/2019
Saldo pr. 06.05.2020 er Nkr 36.483, - på konto + 2000,- kontant.
-2020
Faktura for leie av Flammen i forbindelse med «Barnevakten»arrangementet er betalt.
Venter på faktura for arrangementet #hengdeg.
Eventuelt
42/2019 Neste FAU-møte er årsmøte den 3. juni.
Vi tar fortløpende vurdering om det skal også skal avholdes
-2020
digitalt.
Sak

Kim

