
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Torsdag 13. september 2018 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Therese Berggren Knudsen (1A), Stefan Magnus Landrø (2A), Ingrid Halvorsen 

(2B), Synøve Granly Macrae (4A), Martin Meier (5A), Hans Marius Sandaas (5B), Grete 

Høylo Larsen (6A), Ellen Opdahl (6B), Anders Granås Kjøstvedt (7A), Gudrun Totland 

Raddatz (7B), Hilde Nordstrøm Lae (7C).  

 
 
 
 

1. Rektor orienterer 
 
Godlia skole har fått ny rektor! Sverre Andenæs presenterte seg selv. Han 
hadde positive forventninger, og fortalte at han er blitt tatt veldig godt i mot. 
 
Han har møtt engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Han har vært 
opptatt av å bli kjent med elevene. Det var populært da han tok med seg biene 
sine på skolen. 
 
Det er gode, etablerte rutiner ved skolen. Det er nå lyst ut stilling som inspektør. 
 
Andenæs har foreløpig inspektøransvar for 5.-7. trinn, og assisterende rektor 
Siw Anita Johnsen for 1.-4. trinn. 
 
Det er kommet et nytt ordenreglement for Oslo-skolene. På bakgrunn av dette 
vil det legges frem et forslag for Driftsstyret om å ta inn i skolens 
ordensreglement at gjenstander som mobiltelefoner eller smartklokker kan 
inndras for resten av skoledagen.  
 
Hvis foreldre behøver å gi barnet en viktig beskjed i løpet av skoledagen, kan 
de bruke appen for skolemeldinger. Lærer kan så videreformidle. 
 
Arbeidet med alle satsningsområdene i Strategisk plan fortsetter. 
 

 Trygt og godt skolemiljøarbeid med tilpasset opplæring og 
elevoppfølging 

 IKT – digitale ferdigheter i matematikk 

 Lesing – innføring i «Stenbråtenmetoden» og opplæring av 
ressurspersoner i dette arbeidet 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/ordensreglement/


Stenbråtenmetoden er å bruke materiell for å øve inn god leseflyt. Det er 

enkelt å jobbe med, og går ut på å etablere et system hvor alle barn kan 

trene på sitt nivå.  

2018-2020 vil skolen preges av: 

 Ny læreplan 
o Overordnet del 
o Læreplaner i fag 

 Dybdelæring, helhet og sammenheng i opplæringen 

 Kompetanseheving og kompetansesynliggjøring 

 Effektiv drift med fokus på pedagogisk ledelse 

 Tett samarbeid med foreldre, videreutvikle Godlia skole som landsby 

Rektor ønsker at lærerne skal synliggjøre mer av det gode arbeidet de gjør. 

FAU mener dette vil bli godt mottatt av foreldrene. 

 

2. Status i arbeidsgruppene 
 

Det er en viss kontinuitet i arbeidsgruppene, selv med en del nye FAU-

representanter. Noen av dem ble plassert i arbeidsgrupper. 

Hilde kaller inn til oppstartsmøte for Åpen kveld-gruppen. 

Det er kommet et innspill til temakveldgruppen fra 7. trinn, som ønsker nettvett 

som tema.  

AKS har tatt i bruk Instagram, og FAU vil oppfordre AKS-leder til å komme på 

neste møte for å fortelle om hensikt og erfaringer. 

 
 

3. Oppstart av kvelds- og natteravning i bydelen 
 

Arbeidet med kvelds- og natteravning tas opp igjen i bydelen. FAU-

representantene informerer sine respektive klasser om henvendelsen fra 

natteravnkoordinator ØSTGO Hanne Rovik:  

«Vi har derfor et ønske om å etablere kveldsravning og natteravning. Kveldsravning for foreldre 

til 5.-7. trinn, mens natteravning er for foreldre til 8.-10 trinn. Se vedlagt info for mer detaljer.  

Vedlagt finner du informasjon om hvordan ravningen skal foregå fremover, og det er ønskelig å 

etablere en natteravnkontakt på hver skole, som skal hjelpe til med rekruttering og overføring 

av kontakter til ravningen.  

Sender også med oversikt over planlagt liste med de ulike skolene som skal gå.  



I tillegg legger vi med info om natteravning, som kan distribueres og gis til aktuelle 

klassekontakter (5.-7. trinn), for rekruttering.» 

Foreløpig er FAU-leder kontaktperson. Mer informasjon kommer. 

 

4. Eventuelt 
 

Ingen saker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Ellen Opdahl 


