SØRLI SKOLE

Dato: 30.10.19
Tidspunkt: 1630 - 1730
Sted: personalrom, Sørli skole

Møtet innkalt av:

Leder/sekretær

Type møte:

SU

Møteleder

Eva Britt Rem

Referent:

Eva Britt Rem

Møtedeltakere:

FAU-leder: Kim Lameus
Lærerrepresentanter: Kari Selmer og Katrine Lønnås
Kommunestyrets representant: Ann-Karin Pettersen
Elevrådsrepresentanter:, 7b, Aksel Røtvold Farstad, 6a og
Emil Brekke Skara, 6b
Andre ansatte: Ann-Christin Ø. Holberg
Sekretær/rektor: Eva Britt Rem.
Forfall:
Foreldrerepresentant Maiken Christin Bakken
Elevrådsrepresentant Andrea Moseby Hestekind
Sak 6/2019-2020 Godkjenning av innkalling og referat
Sak 7/2019-2020 Saker fra FAU
Sak 8/2019-2020 Saker fra elevrådet
Sak 9/2019-2020 Saker fra skolen
Sak 10/2019-2020 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

Diskusjon/
Til orientering:









Ansvarlig:
Presentert
av: Kim
Lameus

Frist:

Økonomi:
FAU endrer praksis for regnskapsføring og setter
årsregnskap for perioden 31.08.-31.08.
Netto inntekt fra Sørlilekene i 2019 var 22 500.
Planlagte utgifter skoleåret 2019-2020:
1. Foredrag med Barnevakten
2. Forestilling #hengdeg#
3. Juleball 7. trinn
Evaluering av Sørlilekene
- Salg av billetter bør starte tidligere
- Inkludere de eldste elevene ved å gi de oppgaver som
å stå i kiosken og organiserer leker.
- Viser til FAU referatet datert 23.10 for utfyllende
evaluering.
Aktivitetstilbud på SFO
Høye kostnader fra eksterne aktører.

FAU-leder og nestleder har hatt samtale med SFO-leder
om dette.
Diskusjon /
Konklusjon/vedtak





Gjøremål:





Sak nr: 3

Orientering/
Diskusjon:

FAU forhandler priser med eksterne aktører som ønsker
å tilby aktivitet på SFO.
SFO ser på muligheten for å ansette aktivitetsleder som
kan tilby skiskole på vinterstid og et aktivitetstilbud vår
og høst.
Forslag om å involvere elevrådet i planleggingen av
Sørlilekene.
Å arrangerer fotballkamp mellom foreldre og elever er
en ide` til Sørlilekene.
Ansvarlig:
Frist:
FAU forhandler priser
FAU/ Kim
med eksterne aktører
Lameus
som ønsker å tilby
aktivitet på SFO.
SFO ser på muligheten SFO
leder/rektor
for å ansette
aktivitetsleder som kan
tilby skiskole på
vinterstid og et
aktivitetstilbud vår og
høst.

Saker fra elevrådet



Presentert
av: Aksel
Røtvold
Farstad

Sykkelvaktordning:
Elevrådet har tatt på seg ansvar for å være sykkelvakt
i friminuttene etter at skolen har fått melding om at det
har vært elever som opplever at noen løsner bremser
og muttere på syklene i skoletiden.
 Elevrådet har laget lister for fordeling av basketbanen
og fotballbanen.
 Det har vært gjennomført klassemøter på alle trinn og
elevene har kommet med ønsker om hva elevrådet
skal jobbe for.
Konklusjon/vedtak
 Elevrådet vil vurderer og prioriterer
hvilke saker de skal jobbe med videre.
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
 Elevrådet prioriterer
Aksel
Røtvold
hvilke saker de skal
Farstad/ insp.
jobbe med videre.
Helene Granli
Sak nr: 4
Saker fra skolen
Presentert
av:
Eva Britt Rem
Diskusjon/
Til orientering:
 Skolen samlet inn 114 440 kr til årets TV-aksjon, NRK

CARE 2019. Skolen arrangerte Lekeloppis og
løpeaksjon.
 Skolen har gjennomført nasjonale prøver på 5. trinn.
Resultatene på lesing og regning var som forventet,
men resultatene i engelsk var svakere enn forventet.
Vi er i prosess med analysearbeidet.
 Elevundersøkelsen er gjennomført på 5.-7. trinn.
Vi er også her i ferd med å analyserer resultatene.
 Foreldreundersøkelsen gjennomføres i år kun på
modulen for SFO.
 Det er ansatt ny SFO-leder fra 24.2.2020.Christer
Mørkved. Han har tidligere jobbet som avdelingsleder
og daglig leder for Slemdal Aktivitetsskole i Oslo.
 Tirsdag 29.10. ble det gjennomført varslet
brannøvelse på skolen. Skolen gjennomfører en
varslet og en uvarslet brannøvelse pr. år.
 PPT gjennomfører COS-kurs,Circle of
security/trygghetssirkelen, med lærerne nå i høst. Det
er en modell for å forstå og håndtere relasjoner.
 Alle ansatte i skole og SFO har i høst deltatt på kurs
med May Britt Drugli om inkluderende miljø som er en
kommunal satsing.
 Evaluering av trafikkvaktordning.
Tiltaket er forebyggende og bør gjennomføres to
ganger pr. år.
Konklusjon/vedtak
 Neste trafikkvaktordning legges til januar.
Gjøremål:
Ansvarlig:
Frist:
 Resultatene på
Rektor/insp
nasjonale prøver og
Januar
elevundersøkelsen
legges frem for
elevrådet, FAU og SU
John-Ludvig
januar
på nyåret.
Valen og Kim
 Lage vaktliste til
Lameus
trafikkvaktordningen i
januar.
Sak nr: 5
Eventuelt
Presentert
av:
Informasjon/
diskusjon:

Kommunestyrets representant Ann-Karin Pettersen går ut av
SU. Hun sitter i kontrollutvalget og kan ikke samtidig sitte i
SU.

Konklusjon/vedtak Ny kommunal representant fra neste møtet.
Gjøremål:
Ansvarlig:
05.11.19
Eva Britt Rem
Referent

Frist:

