
SØRLI SKOLE 
 
 

Dato: 14.11.18 

Tidspunkt: 1700 - 1830 

Sted: personalrom, Sørli skole 

Møtet innkalt av: Leder/sekretær Type møte: SU 

Møteleder Pål Ansteensen Referent:  Eva Britt Rem 

Møtedeltakere: Foreldrerepresentanter: Pål Ansteensen og Kim Lameus 
Lærerrepresentanter: Kari Selmer og Mona Zell 
Elevrådsleder: Ellinor Svalund og Simon Bjørge Ulland 
Andre ansatte: Sølvi Rudi 
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem 
Forfall:  
Elevrådsrepresentant: Ola Mygland 
Kommunestyrets representant Ann-Karin Pettersen 

Agenda: Sak 7/2018-2019 Godkjenning av referat og innkalling  
Sak 8/2018-2019 Saker fra FAU 
Sak 9/2018-2019 Saker fra elevrådet 
Sak 10/2018-2019 Saker fra skolen 
Sak 11/2018-2019 Eventuelt 

MØTEREFERAT: 

Sak nr: 7 
 

Godkjenning av referat og 
innkalling. 

Presentert av: Pål 
Ansteensen 

 

Diskusjon: Ingen kommentarer  

Konklusjon/vedtak  
Vedtatt 

 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

Sak nr: 8 Saker fra FAU 
 

Presentert av: Pål 
Ansteensen 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

 40 års jubileum/Sørlilekene 
- På FAU møtet 10.10.18 ble detaljene for     
   arrangementet diskutert. 
- Arrangementet er foreløpig ikke evaluert i FAU.  
 

 Foredrag i regi av Barnevakten fikk god respons av de 
som deltok. 
 

 Revidering av skolens trivselsregler. 
FAU hadde innspill til pkt.1, 4, og 5. 
 

 Bård Væhle, formann i skigruppa, informerte FAU om 
planer for utbygging av ny barneski-rundeløype i 
lysløypa. 
FAU hadde fokus på HMS i gjennomføringen av 
prosjektet. 
-ryggevakter 
-tidspunkter 
-viktig med god informasjon. 

 Trafikk-klager fra naboer om stygg sykling og kjøring på 
skoleveien. 



Forslag fra FAU for å sikre trygg skolevei: 
- Informasjon i Visma flyt skole, hvor foreldrene kvitterer   
   når de har lest skrivet 
- Foreldrevakt-ordning. Klassene har en uke hver. 
- Henvendelse til Trygg trafikk 
 
FAU vil gjerne bidra til å skape en trygg skolevei for 
elevene. 

Diskusjon / 
Konklusjon/vedtak 

 Trafikk- skriv sendes hjem til foreldrene m/svarslipp. 
Minne om refleksbruk i skrivet. 

Gjøremål:  Skolen sender ut 
skriv 

Ansvarlig: 
Rektor/saksbehandler 

Frist: 
 

 

Sak nr: 9 Saker fra elevrådet 
  

Presentert av:  
Ellinor Svalund 
og Simon Bjørge 
Ulland. 

 

Orientering/ 
Diskusjon: 

 Mobilhotell: 
Saken om mobilhotell ble fremmet av forrige elevråd og 
har i høst vært drøftet i alle klasser. 
Oppsummert ønsker ikke elevene og nåværende 
elevråd denne ordningen. 
Begrunnelse: 
- Mobilbruk er ikke et stort problem for de minste 
- De fleste på 4.-6. trinn har ikke med seg mobil på  
   skolen 
- 7. trinn ønsker det ikke fordi de bruker mobilen i    
  musikkundervisningen. Blir tungvint hvis de må hente    
  den ut av skap. 
- Kan være upraktisk i forhold til gym i siste time. 
- De er redde for at mobilen kan bli stjålet 

 Fotballbaner: 
- Elevrådet har inspisert uteområdene og ser at det er   
  mulig å lage en ekstra 5’er bane mellom de to  
  eksisterende banene. 
- Basketbanen kan brukes til fotball 1-2 ganger i uken.  
 
Andre ting: 
- Vedlikehold av lekestativer 
- Ønske om innkjøp av diverse leker, baller m.m. 

 

Konklusjon/vedtak  Det blir ikke innføring av mobilhotell. 

 Det er mulig å spille fotball på 
basketbanen 1-2 dager i uken og sette opp 
en 5’er bane mellom de to eksisterende 
banene. Skolen har små mål som kan 
brukes her. Elevrådet eller 
TL/trivselsledere tar ansvar for å ta ut og 
sette inn målene, samt lage en plan for 
bruken.  

 



 Sjekke vedlikehold av lekeapparater 

 Skolen har ikke midler til å kjøpe inn 
leker/baller på nåværende budsjett. 

Gjøremål:  Elevrådet eller TL tar 
ansvar for å ta ut og 
sette inn målene, samt 
lage en plan for 
bruken. 

 Sjekke vedlikehold av 
lekeapparater 

Ansvarlig: 
Elevråd 
/inspektør Helene 
Granli 
ansvarlig for 
elevrådet 
 
Rektor/vaktmester 

Frist: 
 

Sak nr: 10 Saker fra skolen 
 

Presentert av:  
Eva Britt Rem 

 

Diskusjon/ 
Til orientering: 

1. Skolens 40 års jubileum: 
Skolen er fornøyd med arrangementet, men lydanlegget 
fungerte ikke godt nok under fellesdelen. 

2. TV-aksjonen 2018. 
Sørli skole samlet inn kr. 92.840,- til årets TV-aksjon 
gjennom skoleløp og lekeloppis. 

3. NP for 5.-7. trinn er gjennomført, resultatene blir 
offentliggjort i skoleporten i nov/des. 

4. Gjennomføring av brukerundersøkelser: 
Elevundersøkelsen gjennomføres denne uken. 
Foreldreundersøkelsen er i gang. Frist 3. desember. 
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor skal gjennomføres 
i personalet i nov/des. 

5. Budsjett: 
Skolen har et merforbruk fra september 2018, grunnet 
økte lønnsutgifter knyttet til følgende faktorer: 
- Lærernormen 
- Økt elevtall 
- Elever med store behov 

6. Ordensreglement 
Nytt kommunalt ordensreglement for Nittedalsskolen ble 
vedtatt i kommunestyret 28.5.2018. Reglementet er 
gjeldende fra 1.8.2018. Under § 3 står det at den 
enkelte skole i tillegg skal utarbeide et eget 
trivselsreglement som tar utgangspunkt i lokale forhold. 
-Det eksisterende trivselsreglementet for Sørli skole er i 
stor grad dekket av det kommunale ordensreglementet 
bortsett fra punkt 4, 5 og 8. Skolen har utarbeidet felles 
skoleregler som vi ønsker skal erstatte gjeldende 
trivselsregler i tillegg til punkt 4, 5 og 8.  
Forslaget tas med tilbake til FAU.   

Konklusjon/vedtak  Basketbanen er mest egnet til store 
foreldrearrangement. Lydutstyret må stå som under 17. 
mai arrangementet, da fungerte lyden godt. 

 Grunnet merforbruk i budsjettet søker skolen FAU om 
5.000,- kr til innkjøp av filt i forbindelse med skolens 
juleverksted. 



Gjøremål:  FAU-leder hører med 
FAU om sponsing i 
forbindelse med 
juleverksted. 

 FAU-leder tar med 
forslaget om 
trivselsregler til FAU. 

Ansvarlig: 
FAU-leder  
 
 
FAU-leder 
 

Frist: 
Snarest 
mulig 

Sak nr: 11 Eventuelt Presentert av:   

Diskusjon:  

Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt 

Gjøremål:  Ansvarlig: Frist: 

 

20.11.2018 

Eva Britt Rem 

Referent 


