
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Onsdag 16. januar 2019 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Therese Berggren Knudsen (1A), Tina Weckhorst (1C), Stefan Magnus Landrø (2A), 

Ingrid Halvorsen (2B), Stian Berg (3A), Morten Kildahl (3B), Trine Laugsand Nilsen (3C), 

Synøve Granly Macrae (4A), Morten Skogø (4B), Morten Kvam (4C), Hans Marius Sandaas 

(5B), Ellen Opdahl (6B), Anders Granås Kjøstvedt (7A), Gudrun Totland Raddatz (7B)  

 
 
 

1) Rektor orienterer 

Rektor fortalte at det hadde vært en fin førjulstid på skolen, god stemning og mange 
flotte aktiviteter. 

Ny inspektør for 5.-7. trinn er i gang. Det er ellers to lærere som straks skal ut i 
permisjon, og det er gjort enkelte omrokkeringer i staben. 

Budsjett ble vedtatt i dag. Skolen hadde et mindreforbruk i 2018, AKS et merforbruk. 
Det jobbes nå framover med prioriteringene for neste skoleår. Det er ønskelig med 
styrking av spes.ped.teamet, samt en styrking av kunst- og håndverksfaget, og det 
må sees i sammenheng med elevgrunnlag og bemanningsbehov. 

Fra høsten av blir det sannsynligvis en liten nedgang i antall elever. Vi har 65 
skolestartere pr januar 2019. 

Strategisk plan er vedtatt, og offentliggjøres om et par uker. I 2019 vil skolen fortsette 
satsningen på grunnleggende ferdigheter, særlig lesing. Det er mye god metodikk, og 
lesestrategiprosjekter ved skolen. Nye læreplaner er ikke helt klare enda, men vi vil 
jobbe mye med lokal tilpasning til disse, høsten 2019. 

Oslo er miljøhovedstad i 2019. Godlia blir en av de første humleblomstvennlige 
skolene, og elevene får så og plante. 

Det er stor stemning for skolehage på skolen. Det skal gjøres relativt enkelt. Kanskje 
en av foreldrene kan bidra til å lage en skisse? Skolen betaler materialer, kanskje 
kan det bli en dugnad. Det kom et forslag om å kontakte Golia hagebrukslag for tips. 

Rektor ble spurt om rømningsveier på Oppsal arena, da brannsikkerhet var et tema 
forrige vinter. Det skal snart avholdes en brannøvelse. Når det gjelder avtalen om 



ansvar for å sørge for at rømningsveiene holdes snøfrie, skal han komme tilbake til 
saken. 

 

2) Status i arbeidsgruppene 

AKS: 

Det er ikke kommet noen innspill fra foreldre siden sist. Aktivitetskurs er startet opp 

igjen, og er populært. Etter nyttår var det litt problemer med at enkeltes registrering 

av hentetider etc. i ITS var nullstilt, men det ble informert om slik at de det gjaldt 

kunne rette opp dette. Det blir noe lavere bemanning til høsten, men AKS vil likevel 

ha et godt tilbud. 

Åpen kveld: 

Gruppen vil finne datoer for de to neste arrangementene, mer informasjon kommer. 

Skolemiljøutvalget: 

5.-7. trinn har hatt populære trivselstiltak for 1.-4. trinn. Ellers ble det informert om 
trafikksikkerhetstiltak. 

Trafikkgruppen: 

Gruppen har hatt refleksutdeling. Planlegger en ny aksjon i løpet av januar, også i 
Skøyenbrynet. Det er meldt om ønske om fotgjengerfelt ved Parkstien. Forslag om 
skolepatrulje er spilt inn til Rektor. Det meldes om at lyset i Goliaskogen ikke er 
påslått om morgenen. 

Temakveld: 

Det har vært flere lite hyggelige hendelser i nærmiljøet den siste tiden (ran, hærverk 
m.m.). Arbeidsgruppen sjekker om natteravnkoordinator, Utekontakt og Politiets 
forebyggende enhet på Manglerud kan komme og si noe om situasjonen i bydelen 
for tiden. Å arrangere i fellesskap med Trasop skole kan vurderes. 

Driftsstyret: 

AKS’ utfordringer med økonomien skyldes flere forhold. Det er flere med reduserte 
plasser enn tidligere, samtidig som nylig innført ordning med gratis kjernetid ikke er 
fullfinansiert fra kommunen. AKS har i tillegg flere elever som trenger ekstra 
oppfølging, noe som krever ekstra bemanning, uten at dette nødvendigvis følges opp 
med økte bevilgninger fra kommunen. AKS har en plan for å balansere budsjettet sitt, 
uten at det skal gå merkbart ut over tilbudet til elevene. Hva som må gjøres avhenger 
noe av hva som kommer av overføringer fra kommunen.   

 



3) Oppfølging av bruk av FAU-midler 

På oppfordring fra FAU, har Elevrådet kommet med en liste med forslag til tiltak som 
eventuelt kan støttes av FAU. Vi registrerer med glede at mange av forslagene er de 
samme som har vært diskutert i FAU. Til neste FAU-møte utarbeider styret 
alternativer til avstemning over hva vi kan bruke midlene til.  

 

4) Eventuelt 
 

Muligheten for å avvikle utviklingssamtaler utenom arbeidstid ble tatt opp. I likhet 
med de sosiale arrangementene på skolen som skjer i manges arbeidstid, kan det bli 
vanskelig for enkelte foreldre å få det til. FAU mener at det her er prinsipielt viktig å 
skille mellom sosiale tiltak som inkluderer de foresatte i skoletiden (som julefrokoster 
og Åpen Dag på AKS) og formelle utviklingssamtaler.  
 
FAU mener videre at tidspunkter for utviklingssamtaler må diskuteres med hver 
enkelt kontaktlærer. Vi kan ikke stille oss bak et krav om at skolen på generelt 
grunnlag skal legge til rette for utviklingssamtaler etter endt arbeidstid.   
Flere i FAU hadde erfaring med at de som har lite fleksibilitet til å møte i egen jobbtid, 
kan avtale et annet tidspunkt ved å ta direkte kontakt med aktuell lærer. 

 
 
 
 

Referent: Ellen Opdahl 


