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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Fra FAU: Fredrik Engelstad Gullerud 

Fra Bydel Østensjø: Randi Vollmerhaus 

Fra elevene: Mathias Solli Braathen og Mashaal Fatima Zaidi 

Fra ansatte: Karen-Marie E. Lunde (HVO) 

Fra ledelsen: Øyvind Bibow Hansen (rektor) og Astrid Kibsgaard (undervisningsinspektør) 

Frafall: Fra FAU: Helge Kvandal 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: Møterom B, Godlia skole 

Møtetid: Mandag 24.4.2017 kl. 14.30-15.15. 

Referent: Astrid Kibsgaard 

Kopi til:  De tilstedeværende og til den som meldte forfall 

 

 

 

Saksnr: Saker til behandling: Ansvar: 

1/17 Saksbakgrunn: Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Innkalling godkjent 

A.K. 

2/17 Saksbakgrunn: Godkjenning av referat 21.11.2016 

 

Vedtak: Referat fra 21.11.2016 godkjent 

A.K. 

3/17 Saksbakgrunn: Oppfølgingssaker fra 21.11.2016 

 

Her ble noen enkeltsaker kommentert 
Sak 6/15: Foresatte fra Godlia har delt ut flyers til foresatte som slipper barna av 

på steder som ikke er ansett som trygge. I brosjyren oppfordres alle til å tenke 

trafikksikkerhet når man kjører barnet sitt til skolen. Det har blitt hengt opp et 

skilt ved stikkveien fra parkeringsplassen og ned til skolen hvor det står hvor 

foresatte trygt kan sette av barna. Dette har gitt positiv effekt. 

Skolen har et ønske til FAU om at de planlegger og gjennomfører en 

trafikkaksjon i løpet av de to første ukene (uke 34-35) til høsten, hvor de 

informerer om trygg avlevering av barn når de kjøres til skolen. Det kan 

lett oppstå farlige situasjoner både ved Oppsal Arena, Godlia parksti og 

Skøyenbrynet. Aksjonen bør ikke være første skoledag.  

 

Vedtak: Fredrik tar opp på neste FAU møte. 

 

Sak 17/16: FAU: vi har snakket om at det er mye banning blant elevene. Hva 

kan gjøres med det?  

I SMU diskuterte vi at det er mange som tror det er tøft å banne, og at mye stygg 

ordbruk skjer på treninger etter skoletid. Vi er enige om at alle må hjelpe til for å 

få en slutt på dette. Akkurat når og hvordan en kampanje settes i gang er ikke 

klart.  

Skolens 

ledelse/

FAU 
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På skolen jobbes det kontinuerlig med de 7 udiskutable reglene. I den ene 

regelen står at du ikke skal bruke ufint språk. Reglene blir belyst hver uke 

i klassens time. Elevene sier de opplever lite stygg ordbruk 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

4/17 Saksbakgrunn: Elevundersøkelsen: resultater og oppfølgingsplan 

 

Godlia skole har gode resultater over tid. Elevenes fornøydhet, 

sammenlignet med svar i Osloskolen og nasjonalt, ligger godt over snittet. 

Skolen har laget en tiltaksplan for punktene mestring, motivasjon og 

innsats som skal bli tatt i bruk av lærerne til skolestart. Bakgrunnen for 

det er at vi går litt tilbake på disse punktene. Planen er laget for å fange 

opp og sette i gang tiltak overfor de få elevene dette gjelder. Skolen 

ønsker å hjelpe dem med å få en god skolestart og et godt skoleår. Skolen 

har også leid inn Thomas Nordahl, Norges fremste ekspert på bl.a. hva 

som gir god læring, til å snakke med lærerne om dette temaet i 

oppstartsuken til høsten. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

Skolens 

ledelse 

5/17 Saksbakgrunn: Elevrådsarbeid: elevrådskonferansen og årshjul til 

klassens time 

 

Godlia, Trasop og Østensjø skoler arrangerte for første gang en 

elevrådskonferanse for elevrådsrepresentantene på 5.-7.trinnet. Tema var 

"Positivt skolemiljø" 

På konferansen fikk elevrådene snakket sammen om hvordan de har det 

på skolen og utvekslet gode erfaringer. Elevene på Godlia synes dette: 

1) Hva er bra på vår skole? 

 Elevmeglere 

 Fine lærere 

 Musikk i storefri på fredager 

 De 7 udiskutable reglene 

 Stor skolegård 

 

 

2) Hva gjør deres skoler for å bedre trivselen? 

 Lærerne bryr seg om oss 

 De 7 udiskutable reglene 

 Inspeksjon 

 Elevråd 

 Fadderklasser 

 Elevmeglerne 

 Leker i klassene 

 

Elevene på Godlia er godt fornøyde med musikk i storefri på fredager 

som ble igangsatt av elevrådet. Elevrådet har også hatt ansvar for et 

storefri hvor de arrangerte kanonballturnering og forskjellige leker. 

Skolens 

ledelse 
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Det er blitt laget et årshjul i elevrådsarbeidet som viser hva elevrådet skal 

jobbe med. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

6/17 Saksbakgrunn: Trafikksituasjonen på skoleveien 

 

Skolen håper at trafikksituasjonen vil bedre seg når Brynstunnelen åpner 

29.april. FAU har laget et skriv om trafikksituasjonen rundt Godlia skole. 

Rektor ber om at dette oppdateres av FAU før han sender det videre til 

Bymiljøetaten. I brevet bør de permanente trafikale utfordringer belyses, 

ikke de midlertidige.  

 

Det er et ønske om at det blir lys på parkeringsplassen ved Oppsal Arena. 

Randi tar opp dette i bydelsutvalget. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

Skolens 

ledelse/

FAU 

7/17 Saksbakgrunn: Skolegården 

 

De nye lekeapparatene er på plass og elevene synes de er fine å leke i. 

Elevene opplever at de har en flott skolegård hvor det er mye å finne på. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

Skolens 

ledelse 

8/17 Saksbakgrunn: Eventuelt 

 

 Når er foreldreundersøkelsen klar? Det ble en utsatt frist, men 

dette er ikke noe skolen styrer. Foreldrene vil orienteres så snart 

resultatene foreligger. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Skolens 

ledelse 

 

 
 


