SØRLI SKOLE

Dato: 2.06.20
Tidspunkt: 1630 - 1730
Sted: Teams-videomøte

Møtet innkalt av:

Leder/sekretær

Type møte:

SU/SMU

Møteleder

Eva Britt Rem

Referent:

Eva Britt Rem

Møtedeltakere:

FAU-leder: Kim Lameus
Foreldrerepresentant Maiken Christin Bakken
Lærerrepresentanter: Katrine Lønnås og Randi Omland(vara)
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll
Elevrådsrepresentanter: Aksel Røtvold Farstad
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Forfall: Andrea Moseby Hestekind, Emil Brekke Skar og
Kari Selmer
Sak 21/2019-2020 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 22/2019-2020 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og
Kommunestyrets representant
Sak 23/2019-2020 Sommeravslutninger i koronatiden
Sak 24/2019-2020 Nyansettelser skoleåret 2020-2021
Sak 25/2019-2020 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling og
Presentert
referat.
av: Eva Britt
Rem
Ingen kommentarer

Agenda:

Sak nr: 21

Diskusjon:

Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 22
Saker fra FAU, elevrådet,
SFO, kommunestyrets
representant og skolen

Diskusjon/
Til orientering:

Ansvarlig:
Presentert
av: Kim
Lameus
Eva Britt
Rem

Frist:

FAU





Det har ikke vært gjennomført FAU-møte siden forrige
SU-møtet. Det er planlagt FAU-møte/årsmøte 6. juni.
Saker som skal behandles er følgende:
- Evaluering av 17. mai
- Sørli lekene
- Valg av sekretær og kasserer
Oppfølgingssak fra forrige møte:
FAU-leder på Sørli har informert FAU-leder på Rotnes
om konklusjonen på saken om skoleball på 7. trinn.

Skolen:
 Takk til FAU for oppmuntring og støtte. Tirsdag møtte
FAU- representant, Maiken Christin Bakken, opp på
skolen med frukt, blomster og sjokolade for å vise alle
skoles ansatte at FAU står bak og støtter oss i tiden vi
er inne i. Det setter vi stor pris på. Når skole og hjem
står sammen blir vi sterke og vi vil håndtere det som
kommer. Hendelsen i nærmiljøet preger oss og vi
trenger hverandre for å stå godt i dette.
 Ny helsesykepleier på Sørli
Fra og med 01.08.20 overtar Britt Kandola ansvaret for
skolehelsetjenesten på Sørli skole. Hun er ansatt i en 90
% stilling og vil kun ha ansvaret for Sørli. Dermed får
Sørli skole en mer rettferdig fordeling av ressursene
som ligger til tjenesten.
 Førskoledag for nye 1. trinns elever, som vanligvis
gjennomføres i slutten av mai ble avlyst, grunnet
smittevernhensyn. Informasjon til 1. trinn foreldre er
sendt hjem skriftlig og en hilsen fra lærerne vil komme
før ferien.
 Justering av skolens timeplan fra 1.8.2020
Det har kommet ønske fra Sfo-leder om å flytte 30 min.
fra mandag til fredag for 1.-4. trinn.
Fordelene ved dette er:
- En fast kjernetid på sfo
- Elevene på 1. trinn vil slutte 12.50 hver dag, bortsett
fra mandag kl. 13.30
- Mandag har vært en lang dag for 1. trinns elevene
på skolen, litt kortere dag vil være en fordel.
- Bedre arbeidsøkt på fredag for 1.-4. trinn. Alle slutter
nå 12.50, mot 12.20 i tidligere plan.
 Oppfølgingssak fra forrige møte.
- Rektor på Sørli har informert rektor på Rotnes om
konklusjonen på saken om skoleball på 7. trinn.
 Leirskole.
Sørli skole har følgende leirskole kommende år:
2020, Uke 19/43: Skottevik leirskole. Avlyst denne
våren/sommeren. Foreløpig satt opp igjen i uke 43. Usikkert
om gjennomføres.
2021, Uke 38: Skottevik leirskole.
2022, Uke 39: Skottevik leirskole
2023, Uke 43: Jotunfjell leirskole
2024, Uke 38: Skottevik leirskole
Foreløpige reservasjoner:
2025, Uke 37
2026, Uke 37

Skottevik leirskole
Skottevik leirskole

2027, Uke 37
2028, Uke 37

Skottevik leirskole
Skottevik leirskole

Kommunestyrets representant:
 Oppfølgingssak om skolebytte og skolegrenser
er utsatt, siden det ikke har vært gjennomført møte i
oppvekst og utdanning siden forrige su-møtet. Kristin
følger opp saken videre.
Diskusjon /
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:



Følge opp saken om
skolebytte og
skolegrenser i utvalget
for oppvekst og
utdanning.

Sak nr: 23



Presentert av:
Sommeravslutninger i
Eva Britt Rem
koronatiden
En klasseavslutning er mulig å gjennomføre innenfor
smitteveilederens regler hvis det totalt sett ikke er flere
enn 50 tilstede, inkludert barn og foreldre.
Smitteveilederen anbefaler at det holdes en meters
avstand.

Orientering/
Diskusjon:

Ansvarlig:
Kristin By
Woll

Frist:

Skolen prioriterer planlegging av avslutning for 7. trinn.
Skolens vurderinger for øvrige avslutninger:
Foreldre har forskjellige erfaringer og bekymringer
knyttet til koronasmitte. En skoleavslutning der en
forelder per elev møter, kan virke mindre inkluderende.
Det kan være at barn og foreldre ikke ønsker å delta på
en slik avslutning av ulike grunner. Skolen ser at det er
mulig å gjennomføre skoleavslutning innenfor rammen
av smitteveilederen, men skolen anbefaler at vi ikke
gjennomfører skoleavslutning i år. Hvis FAU allikevel
ønsker å gjennomføre skoleavslutning, ber vi dere om at
smitteveilederen følges.
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 24

Diskusjon/
Til orientering:



FAU-leder informerer om
dette i FAU
Nyansettelser skoleåret
2020-2021

Ansvarlig:
Kim Lameus
Presentert
av:
Eva Britt Rem

100% fast:
1. Marie Katrine Kleven
2. Karen Margrethe Miko Rigland Brodtkorb

Frist:

3. Halvard Brenna
4. Henning Brenna
Vikariat:
 Maren Aasrud 100% (for Siri Lausund Inderberg)
 Guro Andvik Skara 50% (for Christian Hoen)
Kari Selmer går av med pensjon fra 01.08.2020
Kari går ut som representant i SU og erstattes av Randi
Omland.
Konklusjon/vedtak

Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:

Sak nr: 25

Eventuelt

Informasjon/
Ingen sak til eventuelt
diskusjon:
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:

3.06.2020
Eva Britt Rem
Referent

Presentert
av: Eva Britt
Rem

Ansvarlig:

Frist:

