
FAU Sørkedalen skole  
 
MØTEREFERAT 
 
Dato: 30.03.2017 
Møteleder: Kari Østberg 
Møtereferent: Janicke Schønning 
 
Tilstede: Arve Sand, Eir Bergan, Kristiand Nordshus, Kari Østberg, Benedicte 
Schibbye, Runar Grøttumsbraaten, Kristian Kulberg, Janicke Schønning, 
Christine Tolås 
 
Neste møtedato: 4 mai 
 
Saker 

1. Nytt fra ledelse/rektor: 
 
Stillingen som rektor er utlyst og nåværende rektor Torill Birkelund har 
søkt.  
 
Sammenslåingen med Bogstad skole har vært diskutert I Sørkedalen Vel 
på deres forrige møte og det ble meldt protester av Jan Fredrikstad. Kari 
Østberg sender en epost til Sørkedalen Vel og informerer om at FAU 
støtter prosessen. Maridalen skole har samme ordning, de deler med 
Kjelsås skole og det fungerer bra.  
 

2. 17 Mai 
 
-Sørkedalen skole skal gå som nr 3 i toget. Barna busses ned og foreldre 
skal ikke gå i toget sammen med dem. De er invitert til is og jordbær på 
Rådhuset etter toget I forbindelse med jubileet. Så busses de tilbake til 
skolen. Tidspunkter for toget etterlyses.  
 
-Det blir ikke barnetog i Sørkedalen i år, men leker og taler i skolegården 
ved rektor og 7 klasse som vanlig. Vi antar at arrangementet i skolegården 
kan begynne ca. kl 13.  
 
-17-Mai komiteen består av: Arve, Runar, Linda, Janicke og Kristian N.  
 
-Det bør gis beskjed til Ulvestua barnehage at det ikke blir barnetog I år, 
slik at de kan arrangere et alternativ.  
 
 

 
 



3. Skolemiljø 
 
D-gruppa har i en periode fått hjelp fra Læringsmiljøteamet for å bedre 
miljøet i klassen. Veilederen observerer gruppen og veileder klassestyrer 
for ledelse av gruppen. Foreldrene til alle jentene i gruppen har vært på 
intervju ang deres synspunkter på miljøet i gruppen. 
 
Det ble videre diskutert hva foreldrene kan gjøre for å styrke miljøet. 
Turer, som f.eks. overnatting på Solobservatoriet på Harestua har vært 
positivt mottatt. Felles opplevelser utenfor skolen er viktige. 
 

4. Evt. 
 
-Det ble ytret ønske om å få bestille skolefrukt til barna. Foreslås å be 
Torill om tillatelse til dette.  
 
-Flere lærere er sykemeldt. Det ønskes en avklaring ang 2 klasses 
norsktimer nå som Lise er sykemeldt.  
-Det etterlyses en bedre oppfølging av D-gruppen med en lekseplan nå 
som Monika er sykemeldt. Spør Bogstad skoles rektor Brynhild Farbrot 
om hjelp inntil Toril er tilbake fra sin sykemelding. Det fungerer bedre med 
vikaren fra Bogstad skole som har vært inne i det siste.  
 
-Det ble nok en gang ytret ønske om halvdagsplasser på SAKS. Kanskje 
nye rektor Torill har et annet synspunkt på dette? Flere vurderer å slutte.  
 
-Det etterlyses informasjon om skolens bruk av PC og IPad og 
nyanskaffelsene. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 


