
Referat fra FAU-møte 13.10.16 

Tilstede: Alle unntatt Arve og Celia 

Referent: Tine 

 Referat fra forrige møte i FAU etterlyses 

 

 Rektors fravær 

Rektor er sykemeldt ut november 2016. Utdanningsetaten har ansatt midlertidig Toril 

Birkelund, som er ass rektor ved Sollerudstranda skole. Hun kommer hit i uke 43. FAU-leder 

tar nærmere kontakt med henne da. 

 

 Valg av ny FAU-leder 

Ingen ønsket å påta seg vervet. Vi trakk og det var Kari som ble valgt.  

 

Kari tar kontakt med ny midlertidig rektor vedrørende samarbeid mellom Sørkedalen og 

Bogstad når det gjelder matematikk i 6. klasse. 

 

 Datoer for FAU-møtene fremover 

17. november 

5. januar 

16. februar 

30. mars 

4. mai 

8. juni 

 

 Julespillet 

Skolen skal sette opp ”Heksene” på julemessa. Rektor har leid inn profesjonell instruktør og 

dette koster kr. 25.000. Rektor Ida mener at hun har avtalt med FAU om å få støtte til dette, 

men vi har sagt at vi kan gi støtte med kr. 10.000. Kari skal ta opp dette (evt med bistand fra 

Christian K) med ny rektor Torill. Vi forslår at vi kan dekke halvparten hver. Viktig at vi får 

fullført og gjennomført julespillet, da det er mye arbeid og forventninger fra barna. 

 

 Støtte til alpintrening 

Vi har fått tilbud fra Oslo Vinterpark Skiskole om alpintrening. Det blir ca. 20 plasser og skal 

foregå i saks-tiden, men er også tilbud til de barna som ikke går på saks. Barna blir fraktet 

med buss, organisert i grupper og det er instruktører og andre voksne som passer på de små. 

Tilbudet varer i 8 uker og man må betale egenandel med kr. 1.500. SIF er villige til å stille kr. 

300 pr barn dersom FAU gjør det samme.  

 

FAU beslutter at vi ønsker å støtte dette med kr. 6.000 (20 x 300). Det kan være familier som 

ikke kan dekke egenandel eller har utstyr til alpint. FAU ønsker å finne løsning på dette (f eks 

at man kan søke FAU om dekning av egenandelen og at vi kan samle inn brukt utstyr). 

 

 FAUs støtte til ipader 



FAU ga i fjor støtte til ipader til alle barna i første klasse. Disse er ikke begynt å bli tatt i bruk 

pga tekniske problemer. Ansvarlig lærer har for tiden permisjon. FAU ønsker å følge opp 

denne saken. 

 

 Driftsstyreleder Erik Eiklid informerer 

Erik informerer om driftsstyret. Se hans notat datert 13.10.16. Erik oppfordrer FAU om å 

komme med saker som kan tas opp i driftsstyret. FAU foreslår sak vedrørende Elveli gård. 

 

 Elveli gård 

Christian K har vært i kontakt med Plan og bygningsetaten og sendt følgende epost dit: 

”Tungtrafikk med masser til Elveli gård sitt deponi forbi skole og barnehage har vært en kjent 

trussel mot et ellers trygt miljø over mange år. Det har vært oversendt flere resultatløse 

bekymringsmeldinger til Plan og bygningsetaten over lang tid. Det ble imidlertid den 26.sept 

2016 gitt umiddelbar stoppordre for oppfylling ved Elveli gård. Dette etter at PBE 

gjennomførte befaring samme dag som avdekket ulovlige forhold. Det er varslet en 

tvangsmulkt på kr 250.000,- om arbeidene gjenopptas. Det har etter denne dato vært stille 

for tungtrafikk, noe både barn og foreldre verdsetter svært høyt i tillegg til øvrige brukere av 

Sørkedalen. 

FAU ved Sørkedalen skole er svært bekymret for at tungtrafikken gjenopptas ved at 
Ridehallen bygges. Vi ønsker derfor at følgende skal tas inn i behandlingen av klagesaken 
knyttet til oppføring av ridehall. 
«Klagen tas til følge under forutsetning av at Stoppordren ved Elveli gård opprettholdes. 
Behovet for tilkjøring av masser og konsekvensene av dette må redegjøres særskilt i videre 
byggesak. Her skal særskilt forholdet til mye trafikanter vektlegges» 

  
Christian K har fått tilbakemelding om at denne meldingen skal tas med i behandling av 

saken.  

 

Hvis noen nå oppdager tungtrafikk til og fra Elveli går oppfordres det til å ta blide og sende til 

politiet.  

 

 Julemessen 

Eir, Benedicte, Celia og Tine sitter i julemessekomiteen. Det er avtalt at Eir, Benedicte og Tine 

planlegger og organiserer og at Ceilia påtar seg ansvar for innkjøp. Eir kontakter Cecilie (leder 

for julemessekomiteen i fjor) for å få perm med info. Eir, Benedicte og Tineavtaler møte så 

snart som mulig for planlegging. Komiteen bør sjekke hva vi har i bodene før vi handler inn.  

 

NB! Alle FAU-medlemmer skal møtes lørdag 26. november kl. 14-16 for å gjøre i stand på 

skolen.  


