
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Onsdag 17. oktober 2018 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Sara Nygaard (1A),Silje Fordal Nålsund (1B),Tina Weckhorst (1C), Stefan Magnus 

Landrø (2A), Ingrid Halvorsen (2B), Stian Berg (3A), Morten Kildahl (3B), Eva Marie Maast 

(4B), Martin Meier (5A), Hans Marius Sandaas (5B), Marianne Blakstad Optjernsberget (6A), 

Ellen Opdahl (6B), Anders Granås Kjøstvedt (7A), Frida Eidelbrekt (7B), Hilde Nordstrøm 

Lae (7C).  

 
 
 

1. AKS-leder Henrik W. Holthe informerer om vurderinger bak, og 
erfaringer med, bruk av sosiale medier som informasjonskanal 
 
FAU hadde invitert AKS-leder Henrik W. Holthe til å informere om Instagram-kontoen 
som ble opprettet forrige skoleår.  
 
AKS skal ha læringsstøttende aktiviteter, og skal kommunisere godt med foreldrene. 
Hensikten er at foreldre skal være kjent med barnas aktiviteter på AKS. Dette blir også 
målt på brukerundersøkelser annet hvert år.  
 
Erfaringen er at en del foreldre ikke leser ukeplanen. Det er heller ikke så mange som 
kommer på foreldremøtene. Derfor ønsker AKS å forsøke flere kanaler. Facebook er 
ikke vurdert som sikkert nok.  
 
Det er innhentet godkjenning fra foreldrene for bruk av bilder til ukeplanen, men ikke 
for Instagram. På bilder er imidlertid ikke barna gjenkjennbare. Det er fokus på 
aktivitene i hverdagen, ikke på barna.  
 
FAU mener det virker ryddig og gjennomtenkt å bruke Instagram som 
informasjonskanal, som et supplement til andre kanaler. Ukeplanen skal i tillegg 
forkortes, slik at de aller siste nyhetene synes bedre. 
 
FAU oppfordrer alle foresatte til å holde seg oppdatert om hva som skjer på AKS, og 
bruke de mange kommunikasjonskalaene AKS har opprettet for oss. 
 

 
2. Rektor orienterer 

 
Noen faktaopplysninger: 
 

 Skolen har fått 160 sykkelparkeringsplasser 



 I uke 47 er det ekstra fokus på engelsk. Da skal alt på skolen, inkludert skolens 
administrasjon, fungere på engelsk så langt det er mulig 

 Skoleåret er delt i 7 perioder, og i periode 2 er det menneskeverdet som er 
tema 

 Elin Håkonsen blir ny inspektør fra 1. desember, og får ansvar for 
mellomtrinnet. Hun kommer fra tilsvarende stilling på Uranienborg skole 

 Nye læreplaner kommer om kort tid 
 
Det er for øvrig tid for strategiplanlegging. Rektor utfordret til brainstorming for å få 
med innspill fra foreldrene inn i arbeidet. Dette handlet om hvilke ferdigheter som er 
viktig for henholdsvis en 1. og en 7. klassing, hva som kjennetegner en god skoledag 
for barna våre og hva som kjennetegner et godt samarbeid mellom skole og hjem. 
 
Mange av synspunktene som kom frem var ganske like for begge aldersgruppene. 
Stikkord er mestring, trygghet, selvstendighet, lærelyst, tilpasset opplæring og godt 
klassemiljø, i tillegg til skrive-, lese- og regneferdigheter, evne til refleksjon, 
argumentasjon og kreativitet. Samarbeidet mellom hjem og skole bør preges av 
åpenhet og gjensidig informasjonsdeling. 
 
 

 
3. Status i arbeidsgruppene 

 
Driftsstyret: 
Budsjettstatus er grei for skolen, men for AKS er det foreløpig et lite underskudd. 
Dette skyldes blant annet at flere elever enn tidligere har halv plass på AKS. Dette 
halvåret tilbys ikke samme type katalog med aktiviteter som de har hatt en stund, 
men AKS regner med å ta dette opp igjen neste halvår. AKS tilbyr likevel et godt og 
variert tilbud. 
 
Åpen kveld: 
Det blir igjen arrangert Åpen kveld. Det blir 6. november for de yngste og 13. 
november for de eldste. 
 
Temakveld: 
Temakveldgruppa samarbeider med Trasop om ny temakveld. Vi oppdateres når det 
er på plass. 
 
Trafikk: 
Det jobbes med å finne en dato for trafikkaksjon.  
 
Er «hjertesone» et konsept som er aktuelt å søke om for Godlia? FAU-leder 
informerte om at Oslo kommune søker etter to skoler som skal delta i pilotprosjektet 
for «Hjertesone». Godlia FAU har vurdert å ta initiativ til å søke (det gjøres sammen 
med skolen), men et betydelig hinder står i veien: i konseptet «Hjertesone» skal det 
legges til rette for en bilfri sone rundt skolen. Det er vanskelig å se for seg at vi kan få 
til det rundt vår skole, med tanke på trafikkbehovet til Oppsal Arena.  
 
Trafikkgruppa arbeider videre med å få representanter fra Bymiljøetaten til å komme 
på befaring til skolen vår. Dette gjør vi i samarbeid med Trasop skole og 
bydelspolitikere i Østensjø. Målet er å få utbedret mulighetene for å få en forhøyning 
av fotgjengerfeltet over Vetlandsveien ved hovedinngangen til skolen, samt å utbedre 
trafikksikkerheten i krysset Vetlandsfaret-Vetlandsveien. Ballen er pr. nå hos 
Bymiljøetaten, og vi avventer ny informasjon fra dem.  

https://padlet.com/svana002/FAU2018
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


 
Hellerudfaret er åpnet igjen, det betyr mer gjennomgangstrafikk. 
 
Det kom forslag om trafikkpatrulje. FAU-leder sjekker ut dette med skolen.  
 

 

4. Eventuelt 
 
 

Kvelds- og natteravning er kommet i gang igjen i bydelen vår. Det er en del ting som 
skjer i området for tiden, så vi kan regne med at foreldre ønsker å delta her. 
FAU oppfordrer alle foresatte til å melde seg til kvelds- og natteravning på 
fredagskveldene i de kommende månedene.  
Ansvarlig for kvelds- og natteravning er Hanne Rovik, som er Ungdomslos i bydel 
Østensjø (ostgo@natteravnene.no).  
Natteravnkontakt for Godlia skole er FAU-leder Anders G. Kjøstvedt 
(angrkj@oslomet.no). Har du spørsmål om kvelds- og natteravning er det bare å ta 
kontakt.  
 
Det arrangeres kurs i FAU-arbeid hos KFU. De som har mulighet til å delta oppfordres 
til melde seg på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Ellen Opdahl 
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