
Referat FAU-møte 14.10.2020 

1. Tilstede 

Klasse Fornavn Etternavn Rep Vara 14.10.2020 

1A Line Flatebø Widmark   x x 

1B Ove Pils Torheim-Sandvik   x x 

1C Monika Coulthard  Åsatun   x x 

2A Melieh Egemen Yavuz x   x 

2B Lene Valsvik Hagen x   x 

2C Tord Egaas Songe-Møller x   x 

3A Anders Fjellvang x   x 

3A Camilla Sekse   x x 

3B Silje Fordal Nålsund x   x 

3C Line Berget Orven x   x 

3C Kirsten Holtmo Resaland   x x 

4A Lars Dellemyr x   x 

4B Torkel Westgaard x   x 

4C Ole Schrøder-Nielsen x   x 

5A Bjarne Rålm x   x 

5C Hans Patrik  Bakken   x x 

6B Knut Tomas Dalen x   x 

7A Frode Aksnes x   x 

Leder innledet og orienterte om arbeidet som var gjort siden sist. Det mangler fortsatt 
representanter fra enkelte klasser. Dette tas videre med rektor og kontaktlærer slik at dette kommer 
på plass. Vara er heller ikke oppdatert for alle klasser og klasserepresentantene undersøker og 
oppdaterer om dette forløpende.  

2. Rektor orienterte FAU om fokusområder i det lærerne og skolen jobber med 

Rektor innledet med informasjon om fellessamlingen for 1. klasse og hvordan dette ble gjennomført. 
Det ble i år digital fellessamling med de 84 nye førsteklassingene. Fellessamlingen foregår i andre 
uken av skoleåret – i år ble samlingen avholdt 28. august. Elevene sang blant annet «første dag i 
første klasse». Samlingen ble spilt inn og gjort tilgjengelig for foreldrene. Det er viktig for skolen at 
foreldene kan ta del i dette ved å se opptak av samlingen når fysisk oppmøte ikke lar seg gjøre.   

Rektor orienterte videre om at det ble avholdt fokusseminar uken før skolestart på Leangkollen. Både 
skoleledelsen, lærerne og AKS deltok. Mål for seminaret var å bygge felleskap på tvers, gjennomgå 
viktig informasjon og planlegge skoleåret som kommer.  

Det viktigste i skoleåret 2020/2021 er fokus på at lærerne skal ha forståelse for den viktige jobben de 
gjør. Dette har sammenheng med implementering av de nye lærerplanene. Det krever også 
forståelse for eget arbeid når situasjonen er slik den er under koronasituasjonen Derfor er skolen 
opptatt av at lærerne reflekterer over det de faktisk gjør/foretar seg ved utøvelse av jobben som 
lærer.  

 



 

Ved økt fokus på forståelse ønsker skolen å oppnå etterlevelse av hovedmålet i ny læreplan: 

«Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette 
spørsmålet må besvares hver dag av alle som jobber i skolen»  

3. Mini-workshop om skolens verdigrunnlag 

Rektor ønsker å ha oppmerksomhet på skolens verdigrunnlag i samarbeid med elevene, 
skolens ansatte og foreldre. Dette arbeidet skal resultere i en «Verdiplakat» hvor det står 
hvordan man bidrar til skolens visjon «Et trygt sted å være, et godt sted å lære». Rektor inviterer 
derfor FAU med på en workshop for å diskutere hva foreldre kan bidra med. 

I arbeidet bidro foreldrerepresentantene med ord og setninger som beskriver hvordan man konkret 
kan oppnå og bidra til å opprettholde at visjonen kan leve videre på Godlia.   

Rektor vil presentere verdiplakaten når denne er ferdig utformet.  

4. Spørsmål til rektor under eventuelt 

Før rektor forlot møtet ble det åpnet for spørsmål fra foreldrerepresentantene:  

- Det ble stilt spørsmål om årsaken til at ikke foreldrerepresentanter fra 1. klasse hadde fått 
innkalling til første FAU møte i september. Rektor beklaget og forklarte at dette skyldes at 
det enten ikke var rapportert inn hvem dette var, eller ikke registrert riktig da innkallingen 
gikk ut.  
 

- Det ble også etterspurt om skolen ville gi informasjon om felles kjøreregler for private 
sammenkomster – eks. klassesamlinger, bursdag og sammenkomster i forbindelse med 
Halloween. Begrensning i antall kan føre til at enkelte elever står utenfor, enten ved at de 
ikke inviteres eller at de ikke deltar av respekt for smittereglene. Skolen er klar over denne 
problematikken, men siden det gjelder sammenkomster i privat regi og utenfor skoletiden 
kan skolen kun oppfordre til at koronareglene følges.   
 

- Det ble reist spørsmål om hvordan skolen praktiserte utnyttelse av utearealene mellom de 
ulike kohorter/trinn. Rektor informerte om at uteområder rulleres mellom de ulike 
kohorter/trinn, slik at det blir variasjon i hvilke uteområder som er tilgjengelig i friminuttene.   
 

- Det kom forslag via foreldrepresentantene om at skolens visjon «Et trygt sted å være, et godt 
sted å lære» burde henges opp som et stort banner/plakat utendørs på skolens fasade. 
Gjerne slik at det også var synlig i mørket. Dette er skolen positiv til, og ser på som et godt 
forslag.  
 

- Det ble reist spørsmål om utendørs hærverk, bordtennisbordet er eksempelvis ødelagt. 
Rektor redegjorde for at man skal prøve å bestille reservedeler i denne konkrete saken. Ellers 
kan skolen informere om at det oppleves lite hærverk på Godlia.  
 

- Som følge av koronasituasjonen ble det stilt spørsmål om skolen kan gjøre noe ekstra i 
forbindelse med bursdagsmarkeringer. Kan skolen eksempelvis legge til rette for en form for 
markering på skolen siden hele klassen ikke kan møtes til feiring privat. Det ble diskutert 



muligheter sammen med rektor. Det ble samtidig pekt på at skolen ikke kan legge til rette for 
markering for hver enkelt, da det vil bli for mange markeringer. Mange trinn/klasser har 
allerede etablert markering hvert halvår for de som har hatt bursdag – og dette ble anbefalt 
for de klassene som ikke hadde noen slik ordning.  
 
 

5. Statusoppdateringer fra arbeidsgruppene 

Enkelte representanter har ikke fått innkalling til første møte og ble plassert i arbeidsgrupper etter 
ønske/behov. Det ble gjennomgått kort hva de ulike arbeidsgruppene gjør og status siden sist møte:  

Åpen kveld: en fest for elevene hvert semester, separat for henholdsvis 1-4. trinn og 5-7. trinn. Det er 
mørkedisko, ansiktsmaling, kino, salg av mat, mv. Tidligere har man samlet inn ca. 10 000 kroner 
netto til FAU-kassen. Åpen kveld vil utgå høstsemesteret grunnet koronasituasjonen. Arbeidsgruppa 
ser på alternativer, men siden tiltakene/reglene er skjerpet siden sist møte foreligger ikke noen 
konkrete forslag som er mulig å gjennomføre. Gruppa ser på muligheten til å utarbeide 
retningslinjer/forslag til arrangementer som kan gjennomføres i hver klasse som et alternativ.  

Ellers ble det vedtatt at sommerfesten tilrettelegges av åpen kveld gruppa, men det er 5. trinn som 
gjennomfører denne. Det er fortsatt uklart om det vil avholdes sommerfest dette skoleåret.  

Trafikkgruppa: de ser på situasjonen rundt skoleveien til barna våre. Særlig når det er forhold som 
utbygging, veiarbeid eller annet som må følges opp. Trafikkgruppa vil koordinere en trafikkaksjon i 
løpet av høsten.  

Skolemiljøutvalget: elever, lærere, foreldre sitter i utvalg og behandler temaer knyttet til 
skolemiljøet. Skolemiljøutvalget har ikke avholdt møte dette semesteret.  

Temagruppa: Tidligere har foredragsholdere engasjert av FAU holdt relevante foredrag for foreldre 
og barn. Det diskuteres her også mulige temaer og gjennomføringsmåte, og dette arbeidet vil 
fortsette. Har man forslag kan dette sendes til klasserepresentanten.     

Driftsstyret: Velges per kalenderår, to foreldrerepresentanter deltar. Driftsstyret er et besluttende 
styre ved den enkelte skole i kommunen hvor alle parter i skolen, foreldre/foresatte, ansatte og 
elever samt eksterne (kommunal representant), er representert.  

Informasjon fra sist driftsstyremøte: Det er tilleggskostnader pga. korona som foreløpig fører til et 
minus i regnskapet. Dette skyldes økte lønnskostnader på skolen og AKS. Det er forventet at dette vil 
dekkes opp av tiltakspakker fra kommunen, men det er ikke utbetalt enda. Ellers fungerer daglige 
rutiner på skolen bra, men de er påvirket av mye fravær grunnet den lave terskelen for at man må 
være hjemme.  

AKS gruppen: Et bindeledd for dialog mellom foreldre som har barn på AKS og ledelsen på AKS. 
Foreldre kan meldes saker til foreldrerepresentant for sin klasse som bringer dette videre til AKS-
gruppa. Her sammenstilles henvendelse før man tar det videre med leder på AKS.   

4. Eventuelt 

AKS: 
Spørsmål om mattilbudet. Det er etterlyst alternativer når maten som lages ikke faller i smak hos 
barna. Det ønskes et alternativ, så man er sikker på at alle får i seg mat. AKS-gruppa tar dette videre.  



 
Påkledning, det er bes om nærmere oppfølging fra de ansatte på AKS hva elevene skal kle på seg. 
Særlig når det nå begynner å bli kaldere i været.  
 
Det er videre spørsmål om låtvalg på fredagsdisko er passende for barna. Artisten «TIX» er nevnt som 
eksempel hvor ikke alle tekstene passer for barn.  Det er bedt om at det blir tatt videre med AKS, slik 
at de ansatte som er ansvarlig for fredagsdisko blir bevist på hvilke låter som velges.  
 
Det er vedtatt at AKS-kontakten tar disse punktene videre med Henrik, som er leder for AKS.  
 
Skolen:  
 
Tilrettelegging for å unngå angst. Det ønskes mandat til å undersøke hvordan dette er på Godlia. 
Kirsten på Temagruppa settes i kontakt med rektor for å undersøke muligheter. Temagruppen jobber 
videre med dette.  
 

*** 
 
Videre oppfordres foreldre/foresatte til å melde inn saker til sin FAU representant i god tid før FAU 
møte, slik at det kan komme med i agendaen - neste møte er 9.desember. Samtidig skal FAU-
representantene informere sin klasse om hvordan dette gjøres.  
 
 


