SØRLI SKOLE

Dato: 19.9.18
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
Sak 1/2018-2019 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2/2018-2019 Velkommen og presentasjon
Sak 3/2018-2019 Saker fra FAU
Sak 4/2018-2019 Saker fra elevrådet
Sak 5/2018-2019 Saker fra skolen
Sak 6/2018-2019 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling og
Presentert
dagsorden.
av: Pål
Velkommen og presentasjon
Ansteensen
Ingen kommentarer

Agenda:

Sak nr: 1 og 2

Diskusjon:
Konklusjon/vedtak

Vedtatt
Gjøremål:
Sak nr: 3

Diskusjon/
Til orientering:

Ansvarlig:
Frist:
Saker fra FAU
Presentert
av: Pål
Ansteensen
 Det er besluttet at Sørlilekene slås sammen med
skolens 40 års jubileum 24. oktober 2018.
Prinsipielle beslutninger knyttet til arrangementet:
- FAU sitt arrangement tilpasses til skolens ønsker
- Inntekter fra salg går til FAU
- Det skal ikke være billett/inngangspenger i år, skal
oppleves som gratis å være med på skolens
jubileumsarrangement


FAU har i samarbeid med Rotnes FAU planlagt et
foredrag i regi av Barnevakten.
Datoer:
4.trinn: mandag 15.oktober 18-20
5.trinn: tirsdag 16.oktober 18-20
Skolen oppfordres til å lage et opplegg rundt




Diskusjon /
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:








Sak nr: 4

Orientering/
Diskusjon:

nettvett i den samme uken. FAU vurderer om det
samme opplegget skal tilbys 6. og 7.trinn
Angående vurdering av mobilhotell støtter FAU
elevrådets initiativ.
Det ble tatt opp utfordringer knyttet til betalte aktiviteter
på SFO. Foreldre savner informasjon om
støtteordninger til dekning av slike utgifter.
Det ble besluttet å ta opp foreldrebetalte aktiviteter i
SFO tiden som sak på kommende SFO foreldremøte
Skolen vil ha et opplegg rundt nettvett i uke 42.
Frist:
Skolen gjennomfører et Ansvarlig:
Rektor
opplegg rundt nettvett i
uke 42.
Rektor videreformidler
dilemmaet med foreldre
betalte aktiviteter i
SFO-tiden til SFO
leder.
Skolen undersøker om
kommunen har
støtteordninger til
dekning av
foreldrebetalte
aktiviteter på SFO

Saker fra elevrådet






Konklusjon/vedtak



Gjøremål:





Presentert av:
Ellinor
Svalund og
Simon Bjørge
Ulland.
Nytt elevrådet ble konstituert i august. Elevrådsleder
Ellinor Svalund, nestleder Simon Bjørge Ulland.
Styremedlem Ola Mygland.
Saken om mobilhotell ble fremmet av forrige elevråd og
har ikke blitt diskutert i nåværende elevråd. De vil ha en
prosess i klassene og komme tilbake med synspunkter
på neste møte.
Simon ønsker kunstgressbane. Det er en utfordring at
mange elever ønsker å spille fotball og skolen har kun
en stor bane.
Det vil bli gjennomført en prosess i
klassene og elevrådet for å ta stilling til
innføring av mobilhotell.
Ansvarlig:
Frist:
Nytt elevråd kjører en
Elevrådsleder
prosess i klassene om
/inspektør
innføring av mobilhotell
Helene Granli
eller ikke.
ansvarlig for
Elevrådet undersøker
elevrådet
om vi kan få «ryddet»

plass til flere områder
hvor det kan spilles
fotball.
 Elevrådet undersøker, i
samarbeid med
inspektør/rektor, om
Diplomis har mulighet for
å sponse is til skolens
40 års jubileum.
Sak nr: 5
Saker fra skolen
Presentert av:
Eva Britt Rem
Diskusjon/
 Gjennomgang av møteplan for Su-kommende skoleår
Til orientering:
 Skolens 40 års jubileum:
- Feiringen foregår onsdag 24.okt. På dagtid for elever
og på kveldstid for elever med familie.
-FAU disponerer gymsalen til leker.
-Personalrommet, SFO lokalet og mat- og helse
kjøkkenet disponeres av FAU til kafe’.
-Skolen lager forslag til invitasjon og sender til FAU for
innspill før den sendes ut til foresatte.
 Rektor informerte om BE-Safe/Vi bryr oss i uke 39.
 Rektor orienterte om ny plan i forbindelse med
overgangen mellom barnehage og skole/SFO i Nittedal
kommune». Planen er videresendt til FAU-leder.
 Rektor informerte om ny «Forskrift om
ordensreglementet for grunnskoler i Nittedal kommune».
Reglementet var gjeldende fra 1.8.2018.
 Skolene/SU kan vedta egne lokale trivselsregler.
Konklusjon/vedtak
 Møteplan for Su-kommende skoleår ble vedtatt
 Tidspunktet for jubileet/Sørlilekene ble endret til kl.
17.00-19.00.
 Gjeldende Trivselsreglementet for Sørli skole tas opp til
revidering på neste møte.
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
 Skolen lager forslag til
Rektor og
invitasjon og sender til
FAU-leder
FAU for innspill før den
sendes ut til foresatte
Sak nr: 5
Eventuelt
Presentert av:
Diskusjon:
Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
28.9.2018
Eva Britt Rem
Referent

