
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 15.09.21 

Tidspunkt: 1600 – 1730 

Sted: personalrom, Sørli skole 

Møtet innkalt av: Sekretær Type møte: SU/SMU 

Møteleder Eva Britt Rem Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: FAU-leder: Maiken Christin Bakken 
Elevrådsleder: Alma Valen-Senstad, 7b 
Elevrådsrepresentant: Pernille Gamst Strandberg, 5a 
Lærerrepresentanter: Solveig Karlsen Lium og Randi 
Omland 
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.  
Forfall:  
Foreldrerepresentant: Lynn Alexandra Kjensberg 
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll (Frp) 
Elevrådsrepresentant: Thea Celine Skaug, 7a 

Agenda: Sak 1/2021-2022 Godkjenning av innkalling og konstituering  
Sak 2/2021-2022 Saker fra FAU 
Sak 3/2021-2022 Saker fra elevrådet 
Sak 4/2021-2022 Saker fra skolen og SFO 
Sak 5/2021-2022 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 1  
 

Godkjenning av innkalling og 
konstituering.  
SU/SMU leder: Maiken 
Christin Bakken.  
Elevrådsrepresentanter: Alma 
Valen-Senstad, Pernille 
Gamst Strandberg og 
Thea Celine Skaug 
Lærerrepresentanter: Solveig 
Karlsen Lium og Randi 
Omland 
Andre ansatte: Ann-Christin 
Ø. Holberg 
Sekretær/rektor: Eva Britt 
Rem.  

Presentert 
av: Eva Britt 
Rem 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak   

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 2 Saker fra FAU 
 

Presentert 
av: Maiken 
Christin 
Bakken 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• FAU hadde første møte tirsdag 14.09.21. Møtet ble 
gjennomført på Teams, av smittevernhensyn. 

• 5 av 7 trinn var representert på møtet 



• Sørlilekene utsettes til våren av smittevernhensyn 

• Arrangementet med «Barnevakten» ble forrige 
skoleår gjennomført digitalt. Evalueringen viser at 
effekten ikke var så god som ved fysisk 
gjennomføring. FAU vil ta kontakt med «Redd barna» 
og Politiet for å mulig starte et samarbeid. 

• Den nasjonale refleksdagen er 21. oktober. FAU 
ønsker et samarbeid med elevrådet om 
gjennomføring av årets reflekskampanje. 

• Trafikksikkerhet. FAU oppfordrer alle 
foreldrerepresentanter til å ta ansvar for å sette 
«Trygg trafikk» på agendaen på foreldremøte. 
 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

•  

Gjøremål: • Elevrådet tar 
utfordringen om 
samarbeid med FAU 
om reflekskampanjen 
med tilbake til 
elevrådet 

Ansvarlig: 
Alma Valen-
Senstad og 
Ane 
Langebraate
n. 

Frist: 
 

 

Sak nr: 3 Saker fra elevrådet 
  

Presentert 
av: Alma 
Valen-Senstad 
og Pernille 
Gamst 
Strandberg 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

• Nytt elevrådet ble konstituert på elevrådsmøte 
15.09.21. 

• Leder:  Alma Valen-Senstad 7b 
Nestleder: Thea Celine Skaug, 7a 
Sekretær: Pernille Gamst Strandberg, 5a 

• Elevrådet laget en årsplan for elevrådsarbeidet på 
Sørli skole. 

•  «Vi bryr oss»- arbeidet og forebygging av mobbing/ 
et inkluderende og trygt skolemiljø ble lagt inn i  
årsplanen for elevrådet 

Konklusjon/vedtak •   

Gjøremål: •  Ansvarlig: 
 

Frist: 
 

Sak nr: 4 Saker fra skolen og SFO 
 

Presentert 
av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

• Gjennomgang og revidering av møteplan for 
SU/SMU- skoleåret 2021-2022 

• God og trygg skolestart for 1. trinn på skolen og SFO 



• Oppstart på grønt nivå 
- Skolen fortsetter med trinnvise soner i friminuttene 
- Trinnet kan samarbeide på tvers 

• Elever på 7. trinn som har fylt 12 år får tilbud om 
vaksine fredag 17. sept. i Rotnes kirke. 

• Vi planlegger å gjennomføre fysiske foreldremøter for 
2.-7. trinn i uke 38. Del 1: trinnvis i gymsalen v/rektor 
Tema: Satsingsområder og Opplæringslovens §9a 
Del 2: klassevis i klasserom v/kontaktlærer. 
Informasjon og refleksjon. Det er   
kun en forelder pr. elev som kan møte av 
smittevernhensyn.  

• Det er gjennomførte foreldremøte for 1. trinn med 
skole og SFO 1. skoledag. 

• «Vi bryr oss» 2021 
Tema er språkbruk og vil bli tatt opp på foreldremøte i 
uke 38. Alle trinn skal ha to undervisningsopplegg 
med temaet i løpet av året. 

• Skolen har utlyst to-tre lærerstillinger og en 
elevveileder, grunnet oppsigelse, AFP og økte 
elevbehov. Planlagt oppstart 01.01 2022 

• Oppstart av AL/aktivitetsledere. Alle klasser har fått et 
nett med utstyr til bruk i friminuttene. Det er valgt AL i 
hver klasse som organiserer leker og aktiviteter. Dette 
fungerer meget godt når elevene oppholder seg i 
soner i friminuttene.  

• Skolen deltar på årets TV-aksjon som går til PLANS 
arbeid for å bekjempe barneekteskap. PLAN- er en 
bistandsorganisasjon som jobber for barns rettigheter.  
Skolen arrangerer Lekeloppis og løpeaksjon. 

• Fredag 19. november kl. 12 skal hele skolen danse 
BlimE dansen på basketbanen. 

• SFO har ansatt tre nye svært dyktige medarbeidere 
inneværende skoleår. 

• Innføring av kvalitetstid på SFO har ført til økt kvalitet 
på tilbudet.  

• Det var en reportasje med Sørli SFO i «SFO-nett», 
som er et landsdekkende nettverk for 
skolefritidsordninger. Sørli SFO fikk svært god omtale. 

• Det er innført ny nasjonal rammeplan for SFO fra 
august 2021. Sørli SFO er på god vei til å 
implementere rammeplanen. 

Konklusjon/vedtak • I møteplan for Su/SMU-kommende skoleår ble 
tidspunktet for møtene endret til kl. 16.00-17.30 

Gjøremål: • Rektor sender ut 
oppdatert møteplan 
sammen med referatet. 

Ansvarlig: 
Eva Britt Rem 

Frist: 

Sak nr: 5 Eventuelt Presentert 
av:  

 



Diskusjon:  

Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

16.9.2021 

Eva Britt Rem 

Referent 


