Referat FAU møte 10.10.18, kl. 1900-2100
Sted: Internt møterom på «broen»
Referent: 4a
Representerte klasser: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 5b, 6a, 6b, 7a
Sak 7/2018-2019: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen innsigelser til innkalling
Sak 8/2018-2019: Detaljplanlegging av Sørlilekene 2018
Pål viste det felles programmet for 40årsdagen for Sørli skole og Sørlilekene. Programmet er
utarbeidet av skolen som også har bedt om tilbakemelding fra FAU. Dersom FAU gis adgang
til å benytte flere rom enn det som fremkommer på programmet bør også det fremkomme.
Det ble også foreslått å informere om at det legges opp til en del aktiviteter utendørs på
Sørlilekene. Folk bør derfor kle seg etter forholdene.
Kjøreplanen ble så gjennomgått og revidert. Den reviderte versjonen vil bli sendt ut når den
er klar. Det ble, i tillegg til det som omfattes av kjøreplanen, opplyst at FAU har henvendt seg
til skigruppa i NIL bedt om å få bruke belysningen på idrettsplassen under
arrangementet. Kim følger opp dette.
Videre vil det bli anmodet om å få disponere flere rom under arrangementet. Dette da det
vil bli trangt og oppstå kø dersom all servering skal foregå på de to rommene en har fått
mulighet til å disponere så langt. Det ble videre foreslått å servere wienerpølser og drikke på
SFO og kjøkkenet i kjelleren, som er de rommene vi pt har fått tilsagn om å bruke, og at øvrig
salg foregår andre steder. Det ble også besluttet å bemanne hver salgstasjon med fire
personer. Dette innebærer at man trolig vil behøve 16 personer til servering/salg under
arrangementet.
Lene Dommarsnes vil lage prisplakater og det må understrekes i de enkelte klasser at
kaffekanner og kakefat må merkes. Manglende merking medførte en del ekstra arbeid under
fjorårets arrangement.
Sak 9/2018-2019: Revidering av skolens trivselsregler
Pkt 4 under Sånn gjør vi det for å ha det trivelig hos oss: Avsnittet til slutt som omhandler
adgang til å skate er uklart og foreslås presisert eller fjernet.
Pkt 1 under Konsekvenser ved brudd på ordensregelmentet: Det ble foreslått å
eksemplifisere eller på annen måte veilede mht hva som vil bli regnet som alvorlig
regelbrudd.
Pkt 5 under Konsekvenser ved brudd på ordensregelmentet: Punktet foreslås slått sammen
med pkt 6 under Sånn gjør vi det for å ha det trivelig hos oss. Dette da punktet beskriver en
regel og ikke en konsekvens, samt at innholdet langt på vei sammenfaller med innholdet i
pkt 6.
Sak 10/2018-2019: Kort status foredrag mv innen nettvett/sosiale medier fra Barnevakten

Bente, som har holdt i dette, var ikke til stede, men hadde medelt Pål i forkant av møtet at
alt er klart for arrangementet.
Sak 11/2018-2019: Økonomi
Lene Dommarsnes opplyste at konto tilhørende FAU er opprettet og at vi vil få VIPPS med
det første.
Sak 12/2018-2019: Eventuelt
Bård Wæhle, formann i skigruppa i NIL, orienterte om planer for utbygging av ny
barneskirundløype på 1 km i lysløypa. Alt av finansiering og tillatelser er ennå ikke på plass
men dette forventes å gå i orden i løpet av kort tid. Planene omfatter å lage et parti med ny
trasé samt utbedring av gjeldende trasé som har tilknytning til den nye traséen, herunder
nytt lysanlegg og på sikt mulig asfaltering. Dette vil innebære en del anleggstrafikk som vil
passere skolens område i perioder. FAU var opptatt av at skigruppen sørger for at det blir
gjort tiltak for å sørge for sikkerheten til barna (og andre som berøres) slik at uhell ikke
inntreffer. Wæhle presiserte at dette hadde høyeste prioritet, og han informerte om viktige
tiltak NIL vil iverksette for å sikre at det ikke inntreffer ulykker. Tiltakene omfatter bl.a.
informasjonsarbeid, at deler av arbeidet legges til perioder hvor skolen er stengt og krav til
hjelpemann på lastebiler. Det ble videre spilt inn fra FAU at arbeidene bør tilstrebes lagt til
tider når barn ikke benytter området hvor trafikken vil foregå, dvs. ikke rett før skolestart o.l.
Wæhle vil oversende en informasjonspakke slik at den kan formidles til foreldregruppen.
Pål informerte også om at rektor har henvendt seg til FAU og informert om at skolen
fremdeles mottar klager på elevers sykling og foreldres kjøring i forbindelse med levering.
Rektor har spurt om FAU kan bidra opp mot dette problemet. Det kom en rekke forslag til
hvordan FAU kan etterkomme anmodningen fra rektor. Det ble bl.a. foreslått å legge ut
informasjon på Visma Flyt hvor en mottar påminnelser inntil en kvitterer på at en har lest,
foreldrevakt-ordning ved fotgjengerfelt o.l., samt rette en henvendelse til Trygg Trafikk, uten
at det ble landet noe konkret. I stedet ble det besluttet å meddele rektor at FAU gjerne vil
være med på å bidra opp mot dette.
Endelig ba rektor også FAUs medlemmer om å oppfordre folk til å delta i elevundersøkelsen
som vil bli gjennomført i høst.

