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Referat 

 

 

Til stede: Sella Provan, Hans Marius Sandaas, Henrik Wettre Holthe, Marit O. Aalen, Kent 

Andersen, Heidi Smerud, Øyvind Bibow Hansen 

Forfall: Aud K. Johnsen, Karen-Marie E. Lunde 

Møtegruppe: Driftsstyret på Godlia skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 17.01.2017 17:00 

Referent:  ØBH 

Telefon: 22757400 

 

 

Sak 01/17: Godkjenning av referat 

  Referatet ble godkjent 

 

Sak 02/17: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Sakslisten ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. 

 

Sak 03/17: Godt nytt fra skolen 

 

- Det er kjøpt inn 30 iPad, og førsteklassene er i gang med å bruke dem i 

opplæringen.  

- Elevene deltar i en tegnekonkurranse hvor vi skal plukke ut en vinnertegning, 

som skal være logo for 50-årsjubileet for skolen. 

- AKS har tilbud om kurset "kunstnerspirer" som er veldig populært blant 

elevene. 

 

Sak 04/17: Budsjett 2017 skole 
 

Rektor informerte om skolens budsjettforslag for funksjoner 202 og 222. Se vedlagte 

saksdokument. 

 

Vedtak: Godlia skoles budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 05/17: Budsjett 2017 Aktivitetsskolen  

 

Aktivitetsskoleleder gjorde rede for budsjettforslaget for Aktivitetsskolen. Se vedlagte 

saksdokument. 

 

Vedtak: Aktivitetsskolen Godlias budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 06/17: Elevundersøkelsen 2016 
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Elevene på Godlia skole gir gjennom undersøkelsen uttrykk for at de er svært fornøyde med alle 

forhold de blir spurt om. Elevenes fornøydhet ligger langt over gjennomsnittet for Oslo og Norge. 

Skolen setter inn tiltak på områder hvor det er en svak tilbakegang; mestring, motivasjon og 

innsats. Det er også en tilbakegang på hvordan elevene opplever støtte hjemmefra, noe det kan 

være viktig for FAU å se på. 

  

Sak 07/17: Resultater 2016 

 

Resultatene på nasjonale prøver ble gjennomgått, og målene i strategisk plan for 2016 ble nådd 

med +/- 5 %. Skolen er veldig fornøyd med resultatet, og ser at det er få elever som skårer på 

laveste nivå. 

 

 

Sak 08/17: Strategisk plan for 2017-2020 

 

Rektor gjennomgikk forslag til strategisk årsplan, med tiltak, risikovurdering og forslag til mål for 

perioden. Skolen satser i kommende år spesielt på følgende: 

 

I arbeidet med strategisk plan har vi lagt vekt på videreføring av innsatser som har gitt resultater 

innenfor våre prioriterte områder. Skolens satsing på matematikk og regning de siste tre årene har 

gitt svært gode resultater, og vi ønsker å fortsette kompetanseutviklingen blant de ansatte innen 

regning og matematikk. I tillegg vil vi ha fokus på grunnleggende ferdighet i skriving, og skolen 

er med i en kursrekke om skriving i alle fag i regi av Utdanningsetaten. Høsten 2017 vil vi starte 

opp med kompetanseheving i engelsk. 

 

I tillegg har vi satt opp nye tiltak der tidligere innsatser ikke har gitt ønsket måloppnåelse; innsats, 

motivasjon og mestring. Elevundersøkelsen gir informasjon om at elevene på Godlia skole er 

svært fornøyde med skolen og opplæringen, betydelig mer enn landssnittet og snittet for Oslo. 

Likevel ser vi at noen få elever ikke har mestringsopplevelser og motivasjon for skolearbeidet som 

sine medelever. Det har vi valgt å prioritere i strategisk plan for 2017-2020. 

 

Videre har vi prioritert et tettere samarbeid mellom skole og AKS. AKS skal i samarbeid med 

skolen bidra til elevenes læringsutbytte, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og 

fysiske utvikling. Dette er synliggjort i strategisk plan. 

 

Vedtak: Skolens forslag til strategisk plan for 2017-2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 09/17:  Eventuelt 
    

        Ingen saker meldt. 

 

 

 

 

Neste ordinære møte: TORSDAG 02.03.17 klokka 17.00 
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Oslo 18.01.17 

 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


