SØRLI SKOLE

Dato: 22.05.19
Tidspunkt: 1700 - 1800
Sted: personalrom, Sørli skole

Møtet innkalt av:

Leder/sekretær

Type møte:

SU

Møteleder

Eva Britt Rem

Referent:

Eva Britt Rem

Møtedeltakere:

Foreldrerepresentant: Kim Lameus
Lærerrepresentanter: Kari Selmer og Randi Omland (vara)
Andre ansatte: Ann-Kristin Ø. Holberg (tatt over etter Sølvi
Rudi)
Kommunestyrets representant Ann-Karin Pettersen
Elevrådsleder: Ellinor Svalund
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem
Forfall:
Foreldrerepresentant: Pål Ansteensen
Lærerrepresentanter: Mona Zell
Elevrådsrepresentanter: Ola Mygland og Simon Bjørge Ulland
Sak 22/2018-2019 Godkjenning av referat og innkalling
Sak 23/2018-2019 Saker fra FAU
Sak 24/2018-2019 Saker fra elevrådet
Sak 25/2018-2019 Saker fra skolen
Sak 26/2018-2019 Eventuelt
MØTEREFERAT:
Godkjenning av referat og
Presentert av:
innkalling.
Eva Britt Rem

Agenda:

Sak nr: 22

Diskusjon:
Ingen kommentarer
Konklusjon/vedtak
Vedtatt
Gjøremål:
Sak nr: 23
Saker fra FAU

Til orientering:

Ansvarlig:
Presentert av:
Pål
Ansteensen

Frist:

FAU hadde møte 8.5.2019





FAU har laget et årshjul for å få oversikt over hva som
skjer i FAU i løpet av året.
Trafikkvaktordning. Det var få biler som kjørte ned i
perioden med vaktordning. Det er et positivt tiltak og kan
gjennomføres etter skolestart i en periode på 3-4 uker.
Vaktene kan fordeles på foreldrene på de ulike trinnene.
FAU har forslag om at de ulike trinnene arrangerer en
søppelryddedag. En kan for eksempel rydde en
halvtime i nærområdet etterfulgt av en sosial
sammenkomst. Trinnene oppfordres til å ta initiativ til
dette.

Diskusjon /
Konklusjon/vedtak
Gjøremål:



Melkeskapet.
Det har kommet tilbakemeldinger om varm og kald
melk. Er melkeskapet i orden?



FAU kom med forslag om å promoter følgegrupper



Det er allerede ordnet med nytt kjøleskap.






Sak nr: 24
Orientering/
Diskusjon:

Saker fra elevrådet



Konklusjon/vedtak
Gjøremål:

Sak nr: 25
Diskusjon/
Til orientering:

Ansvarlig:
Frist:
FAU-leder
Årshjulet sendes rektor
Trafikkvaktordning
FAU-leder og
etter skolestart
rektor
Søppelryddedag.
Trinnkontaktene
Følgegrupper
FAU




Akershus-SMART 7.
7. trinn har deltatt på finalen i Ungt entreprenørskap,
men vant ikke. Følgende oppfinnelsene fra Sørli var
med i finalen:
1) Bottle bag
2) Bag stick/multi stick
Flere elever kommer for sent på skolen

Rektor sjekker opp
rutiner for sentkommings rutiner med
lærerne
Saker fra skolen









Presentert av:
Ellinor Svalund

Ansvarlig:
Rektor

Frist:

Presentert av:
Eva Britt Rem

Trafikkvaktordning
Evaluering etter uka viste at det var få biler som kjørte
ned til skolen, bortsett fra de med tillatelse. Skolen tror
tiltaket har en forebyggende effekt.
Det er tidvis en utfordring med nok parkeringsplasser for
ansatte etter at det ble betalt parkering ved stasjonen.
Pendlere parkerer på skoleparkeringen for å slippe å
betale avgift ved stasjonen.
Rutiner for skoleballet for 7. trinn er nå revidert og sendt
til FAU-leder.
Skolen gjennomførte besøksdag med 70 nye
førsteklassinger 22.mai. Det er 28 jenter og 42 gutter på
kullet.
Skolegrensene er tatt opp som sak i NKFU
Skolen har utfordring med nok sykkelparkering, grunnet

økende elevtall og at flere sykler på skolen før
gjennomført sykkelprøve på 5. trinn.
 Evaluering etter 17. mai. arrangementet på Sørli og toggang.
- Godt innhold i programmet
- Mye venting før togavgang
- 1. trinn bør gå først i toget etter flaggborgen
- For høyt tempo for 1.trinns elevene
Konklusjon/vedtak
 Vi gjennomfører trafikkvakt-ordning etter skolestart FAU
tar morgenvakt og skolen etter skoletid. Trinnvis ansvar.
Gjøremål:
Frist:
Rektor/inspektør
 Trafikkvakt
og FAU-leder
gjennomføres etter
skolestart
Kim Lameus
 FAU vurderer om de
kan sponse sykkelstativ
Sak nr: 26
Eventuelt
Presentert av:
Diskusjon:
Konklusjon/vedtak Ingen saker til eventuelt
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
3.6.2019
Eva Britt Rem
Referent

