
Referat fra FAU-møte 5.12.18 
 

Til stede: Silje N. 1B; Tina W. 1C; Nermira D. 1C; Stefan L. 2A; Ingrid H. 2B; Stian B. 3A; Edel B. 3B; 

Trine N. 3C; Morten S. 4B; Martin M. 5A; Marianne O. 6A; Anders K. 7A; Gudrun R. 7B; Hilde L. 7C. 

 

Referent: Hilde L. 

 

 

1. Informasjon fra rektor 

Rektor informerte om de nye læreplanene – Fagfornyelsen – som er under utarbeidelse og som skal 

innarbeides i grunnskolen fom. skoleåret 2020. Hovedprinsippene i Kunnskapsløftet (2006) blir 

videreført, men noen endringer er det, f. eks. innføring av «dybdelæring». Lærerplanene blir fastsatt 

november 2019, og arbeidet med dem kan følges her: www.udir.no 

 

Rektor presenterte også Godlias resultater i henhold til strategisk plan for 2018. I de aller fleste fag 

og trinn har skolen oppnådd målsetningene, spesielt innen norsk og matematikk. Det er imidlertid 

rom for forbedring i engelsk og naturfag. Skolen mottar resultat fra 8. trinn (i hovedsak fra 

Skøyenåsen) fra tidligere elever ved Godlia skole. Dette for å kartlegge hvilke resultater ferdigheter 

og arbeidsmetode har gitt de videre. Det vises gode resultater. Sammenlignet med andre skoler i 

byen og bydelen utmerker Godlia seg som en skole med svært gode resultater.  

Sammendrag blir å finne på Godlia skoles nettside: https://godlia.osloskolen.no/ 

 

2. Skolehage  

Etter tidligere innspill fra rektor, diskuterte FAU mulighetene og stemningen for å opprette skolehage 

ved Godlia. I første rekke ble det diskutert i hvilken grad et slikt prosjekt vil være avhengig av hjelp 

fra foreldre. En gruppe ble satt ned som FAUs kontakter i videre planlegging av mulig skolehage, 

bestående av Trine Nilsen 3C og Gudrun Totland Raddatz 7B. 

 

Her kan du lese mer om hva en skolehage er: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-

utdanning/elevenes-velferd/skolehagene/#gref 

 

 

2. Status arbeidsgrupper 

 

AKS: Ingen tilstede. 

 

TEMAKVELD: Drøftet ønsker til temakveld. Samarbeid med Trasop ikke aktuelt i denne runden, dette 

grunnet blant annet kapasitet / størrelse på aula / sal. Forslag til tema: 

- foredrag fra stiftelsen «God nok», fokus på livsmestring og styrke selvtillit hos barn og unge.                 

- informasjon om gjenopprettet natteravning, kontakte «Ungdomslos» Hanne Rovik. Gjerne i 

samarbeid med utekontakt i bydelen, og evt. politi. 

 

ÅPEN KVELD: - to kvelder gjennomført, gikk veldig bra. Cafè flyttet til aula foran scenen, lurt! Dette 

gir bedre oversikt, mindre trengsel og kontroll på scenen. Kjøpt inn noen nye spill, samt biljardbord. 

 

DRIFTSTYREMØTE: - avholdt 5.12.18. Ny inspektør ved skolen, Elin Håkonsen tilsatt 01.12.18. 

Skoleøkonomien er god, litt i pluss. AKS noe i minus. Et innspill til bruk av overskudd er oppgradering 

http://www.udir.no/
https://godlia.osloskolen.no/


av skolekjøkkenet, med bl.a. nye stekeovner. AKS er invitert til å delta i et møte i regi av 

utdanningsetaten for å fortelle hvordan AKS drives, og hva som gjør Godlia AKS så bra.  

 

SMU: - ikke noe nytt, møte fra september ble utsatt til 10. desember. 

 

TRAFIKK: - trafikkaksjon gjennomført morgen 15.november. Delte ut svært mange reflekser, og det er 

en bekymringsfull høy andel barn som ikke har refleks. Det kom forslag om å ta initiativ til 

reflekskonkurranser i klassene.  

Noe bedring i kjøremønster rundt skolen, som er veldig gledelig. Dette kan muligens også forklares 

med at det ikke var snø og relativt lyst. Trafikkgruppa har planer om ny aksjon i januar.  

Forslag vedrørende skolepatrulje i Vetlandsveien innlevert skolen, dette vurderes av skolens ledelse.  

 

 

4. Status økonomi 

Kasserer Martin informerte om FAUs økonomiske situasjon. Den er god, hovedsakelig på grunn av 

gode inntekter fra Åpen Kveld. Høstens arrangementer hadde en omsetning på ca. 32 000,-  

FAU har pr. desember 2018 en likviditet på 45 000,-, som forventes å stige til 60 000,- etter Åpen 

Kveld til våren,  

 

 

5. Disponering av FAUs overskudd 

Det er ikke ønskelig at FAU sitter med midler ut over det som er nødvendig for å betjene de faste 

utgiftene. Det presiseres at dette ikke inkluderer de midlene som kommer inn til FAUs fond for 

leirskole, og som avregnes av et overskudd fra sommerfesten.  

Vi diskuterte hva FAU kunne bruke overskuddet til, og det kom inn mange gode forslag. Blant de 

mindre kostbare forslagene var å investere i låneutstyr til arrangementer i skolens regi (skøyter, ski 

osv.) og flere leker til bruk i friminutt/AKS. Ellers dominerte forslag til større investeringer for 

opprustning av skolens uteområder, som f. eks. frisbee-golf, basketstativ i ulike høyder, klatrevegg og 

hinderløype.  

FAU besluttet at vi avventer noe med en beslutning om hva vi bruker penger på, og tar saken til 

Elevrådet for å høre med dem om hva elevene ønsker seg.  

 

 

6. Team Rynkeby God Morgon - Oslo 2019 

Vi har fått en henvendelse fra Team Rynkeby om å delta i neste års innsamlingsaksjon, som går til 

Barnekreftforeningen. Det er ikke registrert noen stemning blant foreldregruppen for å arrangere 

dette, så vi sier nei til invitasjonen om å delta i dette.  

 

 

7. Eventuelt 

Anders K. mangler vararepresentant til SMU, og Tina W. 1C tok på seg vervet.  

 

FAU ble også gjort oppmerksomme på at både FAU-leder og –nestleder fratrer etter dette skoleåret, 

og alle ble oppfordret til å tenke på å overta.  

 

                                                                                                                                                     Hilde Lae, 7C. 

                                                                                     

 



 

 

 


