SØRLI SKOLE

Dato: 20.01.21
Tidspunkt: 1630 - 1730
Sted: Teams-videomøte

Møtet innkalt av:

Sekretær/leder

Type møte:

SU/SMU

Møteleder

Eva Britt Rem

Referent:

Eva Britt Rem

Møtedeltakere:

FAU, foreldrerepresentant: Maiken Christin Bakken
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll
Lærerrepresentanter: Katrine Lønnås og Randi Omland
Elevrådsrepresentanter: Anna Kristiansen Aaneby og Lauritz
Brunborg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Forfall:
FAU-leder: Kim Lameus
Elevrådsrepresentant: Pernille Haave Harstad
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sak 9/2020-2021 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 10/2020-2021 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og
Kommunestyrets representant
Sak 11/2020-2021 Brukerundersøkelser og nasjonale prøver
Sak 12/2020-2021 Sosial plan for Sørli skole
Sak 13/2019-2021 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling
Presentert av:
og referat.
Eva Britt Rem

Agenda:

Sak nr: 9

Diskusjon:
Ingen kommentarer
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 10
Saker fra FAU, elevrådet,
SFO, kommunestyrets
representant og skolen

Diskusjon/
Til orientering:

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

Frist:

FAU:
• Foreldremøter:
Foreldrene ønsker at møtene skal ha fokus på hva som skjer
i skolehverdagen. Hva elevene jobber med faglig og sosialt.
Vis gjerne en videosnutt fra klasserommet/uteskolen.
God dialog med foreldrekontaktene i forkant er viktig.
• Sørli lekene
Utsettes til høsten 2021, grunnet korona.

• Trafikkvaktordning
Det har vært vanskelig å få foreldre til å stille som vakter.
Ser ikke behov for ny runde før til våren.
• Reflekskampanje
Ønsker dialog med elevrådet angående ny kampanje.
Elevrådet:
•

BUK –Barne og unges kommunestyre

Det skal gjennomføres BUK-valg onsdag 27.1.21. Elevene
som stiller til valg har laget en digital presentasjon om seg
selv. Nåværende BUK-representanter har laget en
informasjonsvideo som vises i klassene.
• Kosedag
Elevrådet tok initiativ til kosedag før jul. Målet var et
trivselsskapende tiltak i koronatiden. Dette ble organisert
klassevis.
• Elevundersøkelsen
Resultatene har vært drøftet på trinn og elevene har
utarbeidet målrettet tiltak for sin klasse.
Skolen:
•

Budsjett 2021

Sørli skole har fått et stort kutt fra fjorårets budsjett til tross
for stor elevvekst. Vi har satt i verk kostnadsbesparende
tiltak i vårhalvåret for å sørge for å opprettholde forsvarlig
og god drift også kommende skoleår, samt oppfylle lærernormen.
Sørli skole ligger i dag over lærenormen. Konsekvensene av
2021 budsjettet er meldt til kommunalsjefen og tiltakene er
utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgt og verneombud.
• Skolestartere august 2021.
Fredag 15.1.2021 ble det sendt ut forhåndsvarsel om
innskriving for skolestartere i Rotnesområdet. Sørli skole har
kapasitet til totalt 56 elever på årets 1. trinn. 11-12 elever har
fått forhåndsvarsel om innskriving på Rotens skole.
Endelig vedtak om skoleplass sendes ut i løpet av uke 6.
Vedtaket kan påklages og det kan søkes skolebytte.

Diskusjon /
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
•

Elevrådet er positive til
å samarbeid med FAU
angående ny
reflekskampanje

Sak nr: 11

•

Orientering/
Diskusjon:

•

Ansvarlig:
FAU/Kim Lameus
og
elevrådsansvarlig
Ane
Langebraaten

Frist:

Brukerundersøkelser Presentert av:
og nasjonale prøver Eva Britt Rem
Elevundersøkelsen

Det store bildet er at det er lite variasjon fra i fjor
• Høy grad av trivsel og trygt miljø
• Elevene har god innsats og opplever mestring
• Elevene opplever god støtte fra lærerne og foreldrene
• Det er forbedring på arbeidsro og vurdering for læring
• Det er en svak nedgang på motivasjon, faglige
utfordringer, samt noe økning på mobbing.
• Foreldreundersøkelsen:
Foreldreundersøkelsen har en svarprosent på 80,5 og gir et
bilde av en fornøyd foreldregruppe. På en skala fra 0-5, der 5
er best, skårer foreldrene mellom 4.3-4,8. Høyest skår på
støtte fra lærerne og lavest på utviklingssamtalene.
• Nasjonale prøver 5. trinn
Sørli skole ligger over snittet i Nittedal og Viken i regning.
Guttene gjør det markant bedre enn jentene. Sørli ligger på
og over snittet i lesing og under snittet i engelsk.
• Nasjonale prøver 8. trinn
Sørli har hevet resultatene i lesing fra 5.-8. trinn,
men har en nedgang i regning.

Diskusjonen/
FAU representanten sier at en av årsaken til at
Konklusjon/vedtak utviklingssamtalen ikke får høyere skrår handler
om korona og at det ikke ble gjennomført fysiske
møter.
Gjøremål:
Ansvarlig:
Sak nr: 12

Sosial plan

Presentert av:
Eva Britt Rem

Frist:

Informasjon/
diskusjon:

•

Sosial plan

Sørli skole har i høst utarbeidet en sosial plan for skole og
SFO. Revidert «Strategiplan for kvalitet i Nittedalsskolen»
legger til grunn at alle skoler har en slik plan. Innholdet i
planen er ikke nytt, men viser hvordan skolen og SFO har
jobbet med sosial og emosjonell kompetanse de siste
årene. Vi er fornøyde med å få samlet og nedfelt dette i en
egen plan.
Vi har hatt en konkurranse på 5.-7. trinn om å illustrere
forsiden til sosial plan. Den heldige vinneren ble Sofie
Fartum på 5. trinn.
Planen er sendt ut til alle foreldre og ligger på skolens
hjemmeside.

Konklusjon/vedtak
Gjøremål:
Sak nr: 13

Ansvarlig:
Eventuelt

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

22.01.2021
Eva Britt Rem
Referent

Frist:

Presentert av:
Eva Britt Rem

Ansvarlig:

Frist:

