SØRLI SKOLE

Dato: 21.04.20
Tidspunkt: 1630 - 1800
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: Kari Selmer og Katrine Lønnås
Kommunestyrets representant: Kristin By Woll
Elevrådsrepresentanter: Aksel Røtvold Farstad og Emil Brekke
Skara
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Forfall: Andrea Moseby Hestekind
Sak 16/2019-2020 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 17/2019-2020 Saker fra FAU, elevrådet, skolen, SFO og
Kommunestyrets representant
Sak 18/2019-2020 Skoleball for 7. trinn
Sak 19/2019-2020 Skolegrenser og skolebytte
Sak 20/2019-2020 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av innkalling
Presentert av:
og referat.
Eva Britt Rem
Sak til eventuelt, ellers ingen kommentarer

Agenda:

Sak nr: 16
Diskusjon:

Konklusjon/vedtak Sak eventuelt: 17. mai feiring
Gjøremål:
Ansvarlig:
Sak nr: 17
Saker fra FAU, elevrådet, Presentert av:
SFO, kommunestyrets
Kim Lameus
representant og skolen
Eva Britt Rem
Diskusjon/
Til orientering:

Frist:

FAU
Leirskole.
 Foreldrene på 1. trinn synes det er vanskelig å ta stilling
til hvilke leirskole som skal velges.
 FAU ønsker at skolen forhandler frem en 5 års avtale
med Skottevik eller Jotunfjell og bestiller en fast uke.
Skolekatalog
 Limit Foto har tatt kontakt med FAU angående
skolefotografering til høsten. Er ikke dette noe skolen
organiserer?
Sykkelprøven:
 FAU ønsker at sykkelprøven tas tidligere på 4. trinn

Reflekskampanje:
 FAU ønsker at kampanjen starter så snart det blir mørkt,
på høsten, og at de får informasjon i god tid før
kampanjestart.
Skolen:
Covid-19 og gjenåpning av skolen






Skolen planlegger for gjenåpning for 1.-4. trinn fra 27.4.
Det er bestemt at alle barneskolene i kommunen har et
skole/SFO tilbud fra 08.00-15.30.
Skolene fordeler tiden mellom skole og sfo ut fra
kapasitet. I første fase har Sørli fordelt dette slik:



1.og 2. trinn skole fra 08.00-12.30 hver dag, SFO fra
12.30-15.30
3. og 4. trinn skole fra 08.15-13.00 hver dag, SFO fra
13.00-15.30
Vi har også et tilbud på 5.-7. trinn for sårbare elever.









Diskusjon /

Skolen forholder seg til nasjonale og lokale føringer
knyttet til Covid-19. Nittedal kommune har beredskap og
tiltak knyttet til Covid-19
Veileder for gjenåpning av skole og SFO ble publisert
20.4.2020 og skolen er i full gang med å planlegge for
en trygg åpning av skolen og SFO.
Blant tiltakene ekspertgruppen foreslår i barnehager og
på skoler, er:
o Tidlig isolering
o Hyppig håndvask
o Økt utetid



Sørli skole har totalt 16 klasserom, etter sammenslåing
av grupperom. Veilederen anbefaler kohorter på 15
barn. Vi har i denne perioden behov for 20 rom. Vi vil
derfor ta i bruk alle spesialrom, grupperom og kjøkken
for å få plass til alle elevene med nok avstand inne i
rommene.
Foreldre holdes oppdatert via Visma.
Vi oppfordrer foreldre til å følge med på Nittedal
kommunes nettsider, fhi.no og helsenorge.no, om det
kommer nye råd fra helsemyndighetene.
Skolen har utarbeidet en risikoanalyse for Covid-19 om
hvordan vi skal håndtere eventuelt økt sykefravær bant
ansatte.

Skolen vil forhandle frem en 5 års avtale med en av

Konklusjon/vedtak

Gjøremål:

leirskolene
 Skolen er godt fornøyd med avtalen vi har med Foto
Norden og ser ikke behov for å bytte leverandør. SU
støtter dette.
 Målet er at sykkelprøven tas så tidlig så mulig, våren på
4. trinn. Skolen følger anbefalingene fra trygg trafikk når
det gjelder alder for sykling til skolen.
Ansvarlig:
Frist:
Forhandle frem
Rektor/
Før
leirskoleavtale
saksbehandler
sommerferien
Informasjon om
reflekskampanjen

Sak nr: 18

Orientering/
Diskusjon:

Helene/elevrådet

Skoleball for 7. trinn

Presentert
av: Eva Britt
Rem
I flere år har Rotnes og Sørli i samarbeid arrangert skoleball
for 7. trinn. Hensikten har vært at elevene skulle bli kjent på
tvers av skolene før ungdomsskolen. Ballet arrangeres i
samarbeid mellom FAU og skolen. Arrangementet har vært i
gymsalen på skolene, og Rotnes og Sørli stiller lokaler annen
hvert år. Grunnet sterk elevvekst har ikke skolene lenger plass
til å ha begge 7. trinnene i gymsalen.
Å arrangere skoleball krever tid og penger. Vi må sammen
vurdere om dette er noe vi ønsker å prioritere fremover eller
om det er mer hensiktsmessig med andre typer
sammenkomster på tvers av skolene. Skoleballet er et
kveldsarrangement og lærerne kan ikke pålegges å delta.
Skolen har ikke økonomi til å betale lærerne overtid for å delta
på denne type arrangementer.
Alternativer:
1. Leie felles lokale for skoleball.
2. Ikke lenger arrangere skoleball for 7. trinn.
3. Arrangere skoleball kun for egen skole.
4. Felles utedag i skogen med grilling/tursti eller
vinteraktivitet.

Konklusjon/vedtak



Gjøremål:



Hensikten med arrangementet har vært å
bli kjent på tvers av skolene. Elevrådet
synes derfor at felles utedag med ulike
aktiviteter er det forslaget de ønsker å gå
for. Resten av SU støtter elevrådets
ønske.
Informere Rotnes skole, Ansvarlig:
Rektor
elevrådet og FAU om
informerer
beslutningen.

Frist:
Neste su
møtet

rektor på
Rotnes og kim
informere
FAU’ene på
begge skoler.
Sak nr: 19
Skolebytte og skolegrenser
Presentert
av:
Eva Britt Rem
Diskusjon/
 Sørli skole mottar mange skolebyttesøknader hvert år.
Til orientering:
Kapasiteten er allerede sprengt og de fleste får avslag,
grunnet manglende kapasitet.
 Foreldrene klager på avslaget og dette resulterer i
mange klagesaker til Fylkesmannen. Dette krever mye
tid og administrasjon.
 En annen utfordring er kriteriene for skolebytte som
fører til at Sørli skole får mange elever med store
behov. Elever med spesielle behov har ofte vedtak om
avvikende organisering som en –til en, liten gruppe.
Det er utfordrende med få/ingen grupperom tilgengelig.
Kabalen går ikke opp.
 Bør prioriteringene i skolebyttesaker endres?
 Prognosene viser at 2021 og 2022 kullene er store og
krever tre paralleller. Hvordan skal dette løses? Sørli
har ikke rom til å ta imot så store kull.
 Bør skolegrensene endres, og eventuelt når?
Konklusjon/vedtak
 Kristin By Woll tar dette med tilbake til kommunestyre.
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
 Følger opp saken om
Kristin by Woll Neste SUskolebytte og
møte
skolegrenser i utvalget
for oppvekst og
utdanning.
Sak nr: 20
17. mai feiring
Presentert
av: Eva Britt
Rem
Informasjon/
Kommunen følger de nasjonale retningslinjene og avlyser
diskusjon:
tradisjonell 17. mai feiring, grunnet Covid-19
Hvordan gjør vi det på Sørli?
Alternativ:
 Avlyse alt, grunnet smittevernhensyn
 Ha en digital feiring for Sørli? Hvem skal lage dette og
hva skal det inneholde?
 Oppfordre alle til å følge sendinger på tv og nett.
Konklusjon/vedtak




Elevrådsrepresentant, Aksel Røtvold Farstad ønsker å
holde en tale, enten alene eller sammen med de andre
elevrådsrepresentantene.
FAU foreslår at alle klasser/trinn lager et to min.
innslag/17. mai hilsen, som sendes på FB sammen


Gjøremål:






24.04.2020
Eva Britt Rem
Referent

med talen til elevrådet. Maiken Christin Bakken tar
ansvar for å redigere innslagene og legge dette ut.
Flagget heises på skolen av brannvesenet eller
inspektør.
Ansvarlig:
Frist:
-Aksel Røtvold 8. mai.
Skrive tale
Farstad
Alle klasser/trinn lager
-Rektor gir
en 17. mai hilsen på to
informasjon til
min. og sender Maiken
lærerne.
på mail adr:
sorliskolefau@gmail.com -Maiken C
Innslagene redigeres og Bakken
publiseres på et gitt
John-Ludvig
tidspunkt 17. mai.
Valen
Flaggheising

