
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Onsdag 22. mai 2019 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Silje Fordal Nålsund (1B), Nermine Dalifi (1C), Stefan Magnus Landrø (2A), Ingrid 

Halvorsen (2B), Synøve Granly Macrae (4A), Hans Marius Sandaas (5B), Marianne Blakstad 

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

Raddatz (7B), Hilde Nordstrøm Lae (7C), Lena Andersen (kommende 3C) 

 
 
 
 

1. Rektor orienterer 
 
Rektor hadde ikke anledning til å møte. 
 

2. Gjennomgang av FAUs årsrapporter og årsregnskap for  
2018-19 

Det var en kort gjennomgang av årsrapport fra gruppene, som var 

sendt ut på forhånd. Årsregnskap var ikke klart, og vil bli lagt frem 

på første møte til høsten. 

Temakvelden som ble gjennomført i april har fått gode 

tilbakemeldinger. Politi, natteravn og utekontakt var invitert for å si 

noe om hendelser i bydelen det siste året. Det ble gjennomført i 

samarbeid med FAU på Trasop og Oppsal, og oppmøtet var stort.  

Natteravn-arbeidet i området er tatt opp igjen, og Godlia har klart å 

stille med foreldre til hver kveld vi har hatt ansvar for. 

Åpen kveld-arrangementene har også blitt godt gjennomført, og 

med stor oppslutning. Det kan gjøres en ny vurdering til høsten om 

man skal dele opp slik at kveldene fordeles på 1.-3. trinn og 4.-7. 

trinn. Det blir fullt når mange av de yngste også har foreldre med. 

Hvis Åpen kveld-gruppen er stor nok, kan det også vurderes om 



man kan dele seg slik at ikke alle behøver å delta hver gang. Det er 

også et ønske om å ha eget lydanlegg. 

I AKS-gruppen har det vært lite aktivitet. 

Siste driftsstyremøte er 5. juni. 

Elevrådet har hatt en demokratisk og grundig prosess med hensyn 

til bruk av tildelte midler fra FAU. Elevene har bestemt seg for å 

kjøpe dumphuske, bordtennisbord og smashballstativ. Rektor er 

optimist og håper at dette skal være på plass før sommerferien.  

Trafikkgruppen har hatt trafikkaksjoner i november og februar. Stort 

sett er kjøremønstrene rundt skolen tilfredsstillende, men det er en 

utfordring at harde og myke trafikanter blandes på et sted i for stor 

grad. Mandag 27. mai deltar FAU-leder på trafikal befaring med 

rektor og to bydelspolitikere for å se på utfordringene i nærområdet 

og vurdere hvilke tiltak som skal meldes videre til Bymiljøetaten.  

 

3. Valg av nytt FAU-styre 
 
Følgende ble valgt til nytt styre:  

Leder: Lena Andersen (3C) 

Nestleder: Silje Fordal Nålsund (2B) 

Kasserer: Ingrid Halvorsen (3 B) 

Sekretær: Ingen meldte seg, det jobbes videre med å få noen til å 

påta seg dette vervet. 

 

4. Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
 
Referent: Ellen Opdahl 


