SØRLI SKOLE

Dato: 17.03.21
Tidspunkt: 1630 - 1730
Sted: Teams-videomøte

Møtet innkalt av:

Sekretær/leder

Type møte:

SU/SMU

Møteleder

Eva Britt Rem

Referent:

Eva Britt Rem

Møtedeltakere:

Kommunestyrets representant: Kristin By Woll
Lærerrepresentanter: Katrine Lønnås og Randi Omland
Elevrådsrepresentanter: Anna Kristiansen Aaneby
og Lauritz Brunborg
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Forfall:
FAU-leder: Kim Lameus
FAU, foreldrerepresentant: Maiken Christin Bakken
Elevrådsrepresentant: Pernille Haave Harstad
Sak 14/2020-2021 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 15/2020-2021 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og
Kommunestyrets representant
Sak 16/2020-2021 Ansettelser-budsjett
Sak 17/2020-2021 Sosial plan for Sørli skole
Sak 18/2019-2021 Eventuelt /Møte med bane NOR
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling
Presentert
og referat.
av: Eva Britt
Rem
Ingen kommentarer

Agenda:

Sak nr: 14

Diskusjon:
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 15
Saker fra FAU, elevrådet,
SFO, kommunestyrets
representant og skolen

Diskusjon/
Til orientering:

Ansvarlig:
Presentert
av:
Eva Britt Rem,
Laurits
Brunborg og
Anna K
Aaneby

Frist:

Elevrådet:
BUK –Barne og unges kommunestyre
Det er gjennomført BUK-valg. Følgende elever er valgt:
1. Bertine Fagerbakk Grøner fra 6A.
Vara: Nora Marie Lööw-Langbråten
2. Nilas Kristian Baltzersen fra 5B.
Vara: Marius Frantzen
Ryddig garderobekonkurranse
Elevrådet gjennomfører en konkurranse på skolen for alle
trinn for å sørge for ryddige garderober. Elevrådet har

utarbeidet 4 kriterier og kontrollerer garderobene over en
periode på 4 uke. Det blir premie til klassen som vinner
konkurransen. Vinneren blir kåret fredag før påske.
Skolen:
Korona
Sørli skole har siden skolestart i august været på gult nivå.
Vi har foreløpig ikke hatt smitte på skolen, men vi vet at
smittesituasjonen er alvorlig og at ting kan endre seg raskt.
Dersom det blir endringer som får konsekvenser for Sørli
skole vil foreldre bli informert via Visma Flyt skole.
Alle oppfordres til å holde seg oppdatert på
smittesituasjonen via Nittedal kommunes hjemmeside
Tilsyn fra Statsforvalteren i skolemiljøsaker.
Sørli skole har 04.03.21 fått tilsyn fra Statsforvalteren i
skolemiljøsaker. Tilsynet går ut på å kontrollerer om Nittedal
kommune følger regelverket i opplæringsloven med
forskrifter. For å undersøke dette, blir praksisen på Sørli
skole undersøkt. Dette er et svært omfattende og
ressurskrevende arbeid midt i en pandemi. Skolen ser frem
til å få Statsforvalterens blikk for å se på eventuelle
forbedringspunkter.
17. mai
Slik smittesituasjonen ser ut i dag er det lite sannsynlig at
det blir vanlig 17. mai feiring på Sørli skole.
Følgende alternativ er mulig:
1. FAU arrangerer digital feiring slik som i fjor
2. Klasse/trinnvis arrangement på skolen siste skoledag før
17. mai, onsdag 12. mai. Dagen kan inneholde bl.a. tale v/
elevrådet, 17. mai sanger, leker, litt historie og tog i kohort
eller på trinn.
Diskusjon /
Ut fra FAU- referatet ønsker FAU
Konklusjon/vedtak klasse/trinnvis arrangement på skolen siste
dag før 17. mai.
Gjøremål:
Vi planlegger for
Ansvarlig:
klasse/trinnvis 17. mai feiring Lærerne
på skolen onsdag 12. mai
Sak nr: 16
Orientering/
Diskusjon:

Frist:

Ansettelser Presentert av: Eva
budsjett
Britt Rem
Sørli skole har fått et kutt fra fjorårets budsjett til tross for
stor elevvekst. Vi har satt i verk kostnadsbesparende tiltak
for å sørge for å opprettholde forsvarlig og god drift også
kommende skoleår, samt oppfylle lærernormen.
Skolen har lyst ut 2-3 stillinger i vikariat fra 01.08.21, grunnet
permisjoner og lærere på videreutdanning. Stramme

budsjetter gjør at skolen foreløpig kun har ansatt to personer
i henholdsvis 80% og 50%. De ansatte er Anja Skullerud i
80% og Guro Andvik Skara i 50%. Begge har godkjent
utdanning for å undervise i barneskolen og flere års erfaring
fra arbeid i barneskolen.
Diskusjonen/
Ansettelsesprosessen er avsluttet.
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Ansvarlig:

Frist:

Sak nr: 17

Sosial plan

Presentert av: Eva
Britt Rem
Informasjon/
Sørli skole har i høst utarbeidet en sosial plan for skole og
diskusjon:
SFO. Planen ligger på skolens hjemmeside og er sendt hjem
til alle foreldre i Visma. Skolen ønsker at FAU gjør seg kjent
med innholdet i planen slik at alle har kjennskap til hvordan
skolen jobber for å øke elevenes sosiale- og emosjonelle
kompetanse og kjenner til hvilke rutiner skolen har for å sikre
at alle har det bra.
Skolen opplever ferdigheten om ta andres perspektiver som
særlig aktuelt. Sørli skole har 400 elever som skal
sosialiseres og lære mange sosiale og emosjonelle
ferdigheter. Der mange mennesker møtes kan ting oppstå.
Hvordan vi møter hverandre, snakker om hverandre og viser
forståelse for hverandre når det oppstår hendelser er viktig.
Vi voksne må ta barnas opplevelse på alvor samtidig som vi
undersøker saken grundig og hjelper barnet til å se
hendelsen fra ulike sider. Det er bare samme vi kan skape et
trygt og godt skolemiljø for elevene våre.
Konklusjon/vedtak Foreldrene gjør seg kjent med innholdet i sosial plan.
Gjøremål:
Saken tas opp på
Ansvarlig:
Frist:
neste FAU møte
Kim Lameus
Sak nr: 18

Eventuelt:
Presentert av: Eva
Sørli, Rotnes og
Britt Rem
NUS har hatt møte
med Bane NOR
9.3.21 angående
utbygging av
Nittedal stasjon.
Skoleveien blir berørt:
Alle de tre skolene har elever som passerer krysset
Sørliveien/Stasjonsveien på sørsiden av
jernbaneundergangen. Til sammen dreier dette seg om flere
hundre elever. Stasjonsveien er hovedåren for
anleggstrafikk. Viktig å sikre dette krysset ved bruk av
trafikkvakt o.l. – spesielt i forbindelse med skolestart.
Mange elever bruker gangbrua over jernbanesporet inne på
stasjonen som skolevei. Denne skal tas ned i løpet av april
2021, og elevene må da gå omveien nedenom

Informasjon/
diskusjon:

jernbaneundergangen. Det vil føre til enda større gangtrafikk
i krysset Sørliveien/ Stasjonsveien.
Hvordan sikre skoleveien?
Så langt det er mulig bør anleggstrafikken
stoppes/begrenses i perioden om morgenen i forbindelse
med skoledagens start. Det vil si mellom kl 7.45 og 9.00.
Behov for trafikkvakter i utsatte kryss som
Sørliveien/Stasjonsveien bør vurderes kontinuerlig. Dette
gjelder særlig i forbindelse med skolestart i august 18.
august i 2021 og i perioder med mye snø når brøytekantene
blir høye og undergangen smal.
Bane NOR vil ha en løpende dialog med skole og FAU om
situasjonen og sette i verk tiltak på kort varsel ved behov.
I perioden 10. – 20. august 2021 stopper togtrafikken helt for
at prosjektet skal få gjennomført arbeider i linja. I denne
perioden blir det ekstra mye lastebiltransport, særlig
gjennom stasjonsområdet. I denne perioden skal
forberedende arbeider på veien under jernbanebrua utføres,
og undergangen blir stengt for både gående og kjørende.
Det blir laget en midlertidig kryssing på oversiden av sporet.
Denne perioden sammenfaller med skolestart så her må det
gjøres nødvendige tiltak, blant annet bruk av trafikkvakter.
Konklusjon
Gjøremål:

18.03.2021
Eva Britt Rem
Referent

Bane NOR har ansvar for trafikkvakter i anleggsområdet.
Løpende dialog
Ansvarlig:
Frist:
mellom Bane NOR,
Bane NOR
skole og FAU.

