SØRLI SKOLE

Dato: 2.09.20
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
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll
Elevrådsrepresentanter: Anna Kristiansen Aaneby, Lauritz
Brunborg og Pernille Haave Harstad
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Sak 1/2020-2021 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 2/2020-2021 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og
Kommunestyrets representant
Sak 3/2020-2021 Høring av ny Strategiplan for kvalitet i
Nittedalsskolen
Sak 4/2019-2021 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling og Presentert
referat.
av: Eva Britt
Rem
Ingen kommentarer

Agenda:

Sak nr: 1

Diskusjon:
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 2
Saker fra FAU, elevrådet,
SFO, kommunestyrets
representant og skolen

Diskusjon/
Til orientering:

Ansvarlig:
Frist:
Presentert
av: Kim
Lameus,
Eva Britt
Rem, Laurits
Brunborg

FAU:
FAU skal ha først møtet i kveld, 2.9. Følgende saker skal
behandles
• Sørlilekene
• Reflekskampanje
• Trafikksikkerhet
-FAU-leder mottar henvendelser om Sykling og
sparkesykling til/fra skolen
-Det har blitt betraktelig flere som sykler, barn helt ned i
1. klasse sykler til skolen
-Det oppleves ikke trygt for de som går eller for de som
kjører.

Skolen:
• Skolestart i gult beredskap.
Vi erfarer at full åpningstid på SFO og skole er krevende
med «gult beredskap» og har gjort justeringer underveis for
å bedre smittevernet. Skolen er fulltallig og alle rom er i bruk.
Lokalitetene og elever med store hjelpebehov gjør det særlig
utfordrende med morgen- SFO. Vi registrerer et økende
sykefravær både hos elever og ansatte og jobber
kontinuerlig for gode systemer og rutiner i en skiftende
hverdag.
•

Evaluering av trafikkvaktordningen uke 35

Stort sett greit, det ble flere dager observert en bil i høy
hastighet som svingte av inn mot skihytta.
• Leirskole for 7. trinn
På grunn av korona ble den planlagte leirskolen til Skottevik i
vår avlyst. Vi fant et alternativ og 7. trinn har nå vært på
leirskole til Gulsrud ved Tyrifjorden. Gulsrud var et fullgodt
alternativ, kort reise og godt faglig opplegg.
•

Revidert beredskapsplan med nytt kapittel om
smittevern

Skolen har utarbeidet et nytt kapittel om pandemi og
smittevern, samt revidert gjeldende beredskapsplan.
•

Sykle til skolen

Engstelige naboer ringer skolen og er fortvilet over barns
manglende trafikkferdigheter på skoleveien. Bruk av
sykkel/sparkesykkel allerede fra 1. klasse øker trafikkfaren.
Tidligere kunne skolen bestemme når deres skoleelever fikk
lov til å sykle til skolen, eksempelvis i 5. klasse, som flere
skoler praktiserte frem til 2016: Da gikk regjeringen inn for å
endre opplæringsloven fra 1. august, og siden har det vært
opp til foreldrene å avgjøre om deres barn kan sykle alene til
skolen, selv om skolen fortsatt kan anbefale en aldersgrense
for foreldrene. Skolen oppfordrer foreldre til å følge «Trygg
Trafikk» sine anbefalinger.

•

Elevrådet:

Elevrådet hadde første møtet 24.8. Da ble styret konstituert
og årsplan laget.
Leder: Anna Kristiansen Aaneby,
nestleder: Lauritz Brunborg
Sekretær: Pernille Haave Harstad
-Det ble meldt om løse brikker på klatreveggen ved Cbygget.
Siden trinnene er delt i ulike soner i skolegården blir det
sparket fotball flere steder enn på fotballbanen. Dette er en
mulig årsak til de løse brikkene.
-Reflekskampanjen blir første sak i elevrådet fremover.

Kommunestyrets representant:
• Oppfølgingssak om skolebytte og skolegrenser
er ikke behandlet, Kristin følger opp saken videre.
Diskusjon /
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:

•

Sak nr: 3

•

Orientering/
Diskusjon:

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

Ansvarlig:
Kristin By
Woll

Frist:

Presentert av:
Høring av ny
Eva Britt Rem
Strategiplan for
kvalitet i
nittedalsskolen
Strategiplanen er sendt ut til alle skolens organ i god tid før
møtet.
Skolen opplever at ny Strategiplan er «En plan i tråd med
skolens verdier og plattform, med fokus på faglig, sosial og
emosjonell læring.» Sørli skoles visjon: lek, læring og
livsmestring er helt i tråd med ny læreplan og innhold i ny
Strategiplan for kvalitet i Nittedalsskolen.
Kristin By Woll spurte om arbeid med psykisk helse er godt
nok i varetatt i ny Strategiplan.
Skolen vurderer at Livsmestring er sentralt i ny læreplan og
at Strategiplanen følger opp dette. Elevrådet uttalte at de
hadde noen voksne å snakke med på skolen om noe ble
vanskelig.

Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 4

Ansvarlig:
Eventuelt

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

3.09.2020
Eva Britt Rem
Referent

Frist:

Presentert
av: Eva Britt
Rem

Ansvarlig:

Frist:

