
 

Referat FAU-møte 06.03.19 

Til stede: Silje Nålsund (1B), Tina Weckhorst (1C), Stefan Landrø (2A), Ingrid Halvorsen (2B), Stian 

Berg (3A), Synøve Macrae (4A), Jan-Egil Aakernes (4C), Hans Marius Sandaas (5B), Marianne B. 

Optjernsberget (6A), Anders G. Kjøstvedt (7A), Hilde Lae (7C) og Sverre Andenæs (rektor). 

 

1. Rektor har ordet 

Godt nytt fra skolen. Utviklingssamtaler og foreldremøter er avholdt. Godlia Games gikk av stabelen i 

vinterferien. Foreldreundersøkelsen gjennomføres fra 12. mars til 12. april, i regi av 

Utdanningsdirektoratet. Alle foresatte oppfordres til å svare! Estimert tidsbruk er 5-10 min. Høy 

svarprosent er viktig for skolen. Én foresatt mottar sms og mail pr barn, med link til undersøkelsen. 

 

Årsregnskapet, og neste års forslag til budsjett med ansettelser og disponeringer, er godkjent av 

Driftsstyret. Som tidligere meldt har Godlia skole et betydelig mindreforbruk (ca. 1 mill.) som følge av 

mindre bemanning i ledelsen dette skoleåret og ekstrabevilgninger i forbindelse med ny lærernorm.  

Godlia er godt i gang med å oppfylle lærernormen, og ansetter flere nye lærere i august 2019. Det vil 

bli forandringer i lærersammensetningen på flere trinn fom. august 2019. Ifølge lærernormen skal 

det være max. 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn og max. 20 elever pr. lærer på 5.-7. trinn.  

 

Pedagogisk satsing i vår: fokus på lesing, blant gjennom bruk av Stenbråten-metoden. Assisterende 

rektor er ressursperson for 1.-4. trinn, inspektør for 5.-7. 

Ellers har skolen begynt å forberede seg på nye læreplaner som skal tre i kraft ved skolestart 2020. 

9.4.19 avholdes det en fagøkt i fbm. nye lærerplaner. 

 

Skolehage blir realitet! Rektor viste skisse over tenkt løsning. Det er søkt støtte til «Urbant landbruk», 

samt satt av 150 000,- i budsjettet. Undervisningsbygg bidrar med støtte til opplegg til vann utvendig. 

Har vi noen håndverkere / frivillige? Meld ifra. Byggestart er ønskelig allerede før 17. mai 2019. 

 

2. Bruk av sosiale medier hos elevene 

Fra innkallingen: Rektor ønsker å innføre jevnlige informasjonsmøter for foreldre fra 3.-7. trinn om 
elevenes bruk av sosiale medier. Fra møter og samtaler med elevene har skolen en indikasjon på 
omfang og problemområder, men er også opptatt av hva vi som foreldre tenker om dette. 
 
Rektor informerte først om utfordringer ved bruk av sosiale medier ved skolen. Disse er todelt: For 
det første dreier det seg om å måtte bruke tid på skolen for å ordne opp i konflikter som oppstår på 
sosiale medier på ettermiddag/kveld og i helgene. For det andre er sosiale medier en arena for er-
ting/mobbing og utestengelse. Skolen snakker mye med elevene om nettvett.  
 
Skolen er anmodet av Mobbeombudet om å anmelde dersom det oppstår situasjoner med grove 

saker. Politiet tar slike saker veldig alvorlig. Det har ikke vært alvorlige hendelser ved Godlia skole, 

det er likevel svært viktig at vi som foresatte har et bevisst forhold til elevenes bruk av sosiale 

medier. 

 

«Telonym» er en ny app som brukes av yngre. Her kan man sende chat / meldinger tilsynelatende 

anonymt. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det er ikke mulig å være anonym på nett, og det 

oppfordres på det sterkeste til å samtale med barna om hvordan man bør oppføre seg på sosiale 

medier, men også om hvordan de selv skal være trygge på nett.  



Vi tok en runde på alle trinn, og dette var tilbakemeldingene:  

1-2.-trinn: tilnærmet null bruk av sosiale medier, men noen kjenner litt til det, enten via søsken eller 

faddere på skolen.  

3.-4.-trinn: noe bruk av spill som også fungerer som sosiale medier, som Fortnite 

5. trinn: det skjer åpenbart et skille her, men det er fremdeles relativt lite bruk av sosiale medier. Det 

vanligste er spill med chattefunksjoner. Og TikTok.  

6.-7. trinn: Snapchat og Instagram begynner å bli ganske vanlig. Mye av kommunikasjonen foregår 

her. Aldersgrenser kan ofte tøyes, og foresatte opplever at det er et dilemma i hvilken grad de skal 

følge med på barnas bruk av sosiale medier. Den tilsynelatende anonymiteten man kan skjule seg bak 

på sosiale medier er en utfordring, for det blir lettere å krenke.  

 

Flere foresatte opplever at sosiale medier er en tidstyv for barnet.   

Det er en klar tilbakemelding til rektor fra de foresatte ved skolen at de ønsker mer kunnskap om 

barns bruk av sosiale medier. Dette er noe vi ønsker arenaer for å diskutere og utveksle erfaringer. 

Derfor setter vi stor pris på rektors initiativ til å legge til rette for informasjons- og diskusjonsmøter 

om sosiale medier.  

  

 

3. Trafikkagenten-appen 

Fra innkallingen: Bymiljøetaten har nylig oppfordret alle skoler i bydel Østensjø til å ta i bruk Trafikk-
agenten-appen (www.trafikkagenten.no).  
 
FAU oppfordrer alle foresatte til å ta appen i bruk, slik at Bymiljøetaten får informasjon om hvor vi og 
elevene opplever skoleveien som utrygg. Dette er BYMs foretrukne kanal for slike innspill. Vi forstår 
likevel at appen kan oppleves som noe tungvinn, og at det er utfordringer knyttet til det at elevene 
skal benytte en app på skoleveien.  
 

4. FAU-overskudd 

FAU har et overskudd på 40 000,- Bruken av disse midlene er tidligere diskutert i FAU, og styret har 

formulert tre alternative måter å bruke overskuddet på:  

 

a) Vi gir Elevrådet full råderett over midlene (40 000,-), så kan det - etter en grundig prosess i alle 

klasser - disponere midlene fritt  

 

b) FAU avgjør på neste FAU-møte (22. mai) hva vi bruker midlene på  

 

c) Vi bruker ingenting av overskuddet i skoleåret 2018-19, men åpner for å bruke et enda større 

overskudd (anslagsvis 50 000,- i skoleåret 2019-20  

 

Alternativ a) ble enstemmig vedtatt.  

 

FAU har følgende føringer for bruk av pengene: Vi kommer ikke til å stille andre krav enn at pengene 

brukes slik at det kommer ALLE elever til gode (de kan ikke være øremerket en bestemt gruppe eller 

trinn), gjerne over flere år, og at prosessen for å finne fram til bruken skal være demokratisk og 

involvere alle klasser på alle trinn. 

Vi håper at det kan være mye læring i dette, både i selve prosessen (demokrati i skolen), men også 

økonomisk (hva får man egentlig for 40 000,-?) 

http://www.trafikkagenten.no/


 

  

 

5. Skolefoto 

Foto Norden har vært oppdragsgiver av skolefoto i halvannet år. Av de tilbakemeldingene FAU har 

fått, er nesten samtlige negative. Misnøyen skyldes blant annet lav kvalitet på bildene og høy prise. 

FAU sjekker ut nye alternativer. 

 

6. Nytt fra arbeidsgruppene 

Driftsstyret: Budsjett 2019: Skolen har som nevnt en underforbruk på ca. 1 mill. AKS har imidlertid et 

betydelig overforbruk (ca. en halv million), som må dekkes inn neste skoleår. Det er dessverre noe 

usikkerhet for AKS’ budsjettering. Dette skyldes delvis uklarheter over hvor mange som vil velge halv 

plass, i tillegg at dette kan sjongleres i løpet av skoleåret.  

AKS: Intet nytt. 

Åpen kveld: planlegger vårens arrangement tidlig april. Datoer kommer etter godkjennelse fra 

skolens administrasjon. Etter møtet er følgende datoer  for Åpen Kveld bestemt: 2. april (1-4) og 9. 

april (5-7). 

Trafikkgruppa: trafikkaksjon avholdt 8. februar, hvor det også ble delt ut mange reflekser. Vi 

opplever at trafikken rundt skolen er ganske pyntelig, til tross for ganske store snømengder. Den 

største utfordringen som ble observert er sammenblandingen av myke og harde trafikanter i 

utkjørselen fra parkeringsplassen ved Oppsal Arena og Vetlandsveien. Her er det mange som snur 

bilen ved å rygge inn mot parkeringsplassen, og her kan det lett oppstå farlige situasjoner da 

skolebarn kommer gående motsatt vei, ut i Vetlandsveien.   

SMU: ikke vært noe møte ennå i vår.  

Temakveld: I samarbeid med Trasop og Oppsal vil det bli avholdt et infomøte på bakgrunn av 

kriminalitet, hærverk og vold i området i vinter. Representanter for Natteravnene i bydelen, samt 

utekontakt og representanter for politiet blir invitert. Infomøtet blir avholdt på Oppsal skole, Dato 

kommer!  

 

Diverse 

Husk å tenke litt på nye representanter til FAU ledergruppa: leder, nestleder og sekretær, disse går 

alle av etter skoleåret 2018/19. Neste, og skoleårets siste FAU-møte avholdes 22.05.19. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Hilde Norstrøm Lae 


