
Møtereferat FAU Sørli skole    

Subject: Møtereferat FAU Sørli skole  Møte #.:  

01/2020-2021 

Sted: Sørli skole - gymsal   

Referent: Trine Skipping Dato:  

02.09.20 

Representerte klasser:  

1A, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7B 

Forfall: 1B, 7A,  

  

  

  

  Sak  Ansvarlig  

Sak  

1/2020-

2021 

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Agenda godkjent uten kommentar.  

Kim  

Sak 

2/2020-

2021  

  Introduksjon av FAU og medlemmene  Alle 



Sak  

3/2020-

2021  

 Planlegging av Sørlilekene 2020 

- På grunn av covid-19 kan vi ikke gjennomføre Sørlilekene som 

normalt.  

- Drøfting av hvordan FAU kan gjennomføre Sørlilekene  

- Ta kontakt med elevrådet for deltakelse i planleggingen. 

- Forslag til hvordan vi kan gjennomføre lekene:  

o Samle inn penger som kan brukes til en aktivitet på 

skolen, f.eks pølser på tur. Dette kan gjøres klassevis 

o Samle inn penger fra foresatte, samtidig som is kjøpes 

inn til alle klassene. 

o Digitalt  

o Utsette lekene med håp om at vi kan gjennomføre det 

til våren. 

- Konklusjon fra FAU: Sørlilekene utsettes til våren. Saken tas opp 

på møtet i mars der vi ser an situasjonen. Konklusjonen drøftes 

med elevrådet. 

Kim 

Sak 

4/2020-

2021 

Planlegging av foredrag mv. innen nettvett/sosiale medier 

- #hengdeg (November 2020) (7.kl) 

FAU støtter at foredragene opprettholdes såfremt smittevern 

opprettholdes. Det avhenger også av hvorvidt det er mulig å 

gjennomføre økonomisk dersom vi må splitte opp skolene Rotnes og 

Sørli.  

7.kl. representanter tar ansvar for å ta kontakt med Flammen for å 

booke tidspunkt osv., ta kontakt med Lions om de ønsker å støtte som 

tidligere.   

- Barnevakten (Q1-2021) (4.kl) 

Barnevakten kommer vi tilbake til senere for å se om det er endrede 

smittevernehensyn. 

 

 

 7.kl. 

Sak 

5/2020-

2021 

 Planlegging reflekskampanje 

 Elevrådet var initiativtakere av reflekskampanjen i fjor. FAU ønsker å få 

vite når kampanjen er og vil gjerne bidra til å belyse temaet.  

Tryggtrafikk og statens vegvesen har videoer (korte snutter) som FAU 

anbefaler at vises i en time i klassen der fokus er på refleksbruk og 

trafikkregler.  

15.oktober er refleksensdag til trygg trafikk, FAU foreslår at kampanjen 

tas samtidig  

Medlemmer i FAU sjekker ut om det er mulig å få materiell 

 

  



(refleksvester og annet).  

   

Sak 

6/2020-

2021 

 Evaluering trafikkvakter uke 35 

- Rolig med hensyn til biler, men vi håper de ansatte ved skolen 

vil stoppe og vise vakten" bevis" for nedkjøring. Dette er meldt 

til skolen.  

- Det ble observert mye råkjøring på sykler og sparkesykler og at 

det  

  

Sak  

7/2020-

2021 

 

 Innmeldte saker:  

- Sykling og sparkesykling til/fra skolen 

- Det oppleves ikke trygt for de som går eller for de som kjører.  

- Det har blitt betraktelig flere som sykler.  

- Foreslåtte tiltak:  

o FAU kan bidra med å stå "sykkelvakt" en uke der vi står 

ved snuplassen og i svingen ved Veslefrikksvei, samt 

ved parkeringsplassen Sørlisiden; for å be syklistene 

dempe farten, ikke sykle fler i bredden o.l. FAU-

representater oppfordrer også andre foresatte i sine 

klasser til å stå vakt også for at de skal se hvordan 

situasjonen er langs skoleveien. 

o FAU lurer på om sykkelprøven bør vurderes å flyttes til 

våren i 3.klasse 

o Legge ut en tekst på facebook-gruppene i alle klassene 

om situasjonen og anbefalinger knyttet til sykling (trygg 

trafikks anbefaling med hensyn til alder).   

o Representanter fra FAU tar opp situasjonen på 

foreldremøte i hver sine klasser og være tydelige på at 

FAU mener at 1.-3.klasse bør det ikke sykles. Skoleveien 

har for mange blitt utrygg på grunn av store grupper på 

sykler.  

o Få det ut på ukeplanen fra skolen til foresatte at 

anbefaling fra FAU er at 1.-3.klassinger ikke bør sykle og 

sparkesykle til/fra skolen. Foresatte oppfordres til å 

snakke med barna om regler for sykling i trafikk, dette 

gjelder også barn i 4.-7.klasse. Det bør også stå i 

ukeplanen at det vil være voksne som står og passer på 

langs skoleveien i en uke med fokus på trafikkregler.  

  

 



Sak  

8/2020-

2021 

Eventuelt:  

- Korpset håper at FAU kan være behjelpelig med å rekruttere 

nye medlemmer til korpset via digital promotering. FAU støtter 

dette.  

- Spørsmål om hva som skjer med vennegrupper nå under 

koronaepidemi. Dette bør være et tema for foreldremøter. Er 

det noen retningslinjer på dette?  

  

Økonomi:  

Regnskapsåret følger skoleåret og ikke kalenderår. 

Saldo per 02.09.20:  37.030,- (inkl. 2000,- i kontanter) 

 

Neste møte: 28.oktober 2020 

 

 


