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Referat 

 

 

Til stede: Sella Provan, Hans Marius Sandaas, Marit O. Aalen, Heidi Smerud, Øyvind 

Bibow Hansen 

Forfall: Aud K. Johnsen, Karen-Marie E. Lunde, Henrik Wettre Holthe, Kent Andersen 

Møtegruppe: Driftsstyret på Godlia skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 02.03.2017 17:00 

Referent:  ØBH 

Telefon: 22757400 

 

 

Sak 10/17: Godkjenning av referat 

  Godkjent 

 

Sak 11/17: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Saksliste godkjent 

  Rektor meldte tre informasjonssaker til eventuelt. Se sak 19/17 

 

Sak 12/17: Godt nytt fra skolen 

- Det er lyst ut fem lærerstillinger for neste skoleår, og det er 113 søkere. Det er 

ny rekord, og viser at skolen er en attraktiv arbeidsplass. 

- 5. trinn har hatt en fantastisk flott oppsetning av Hakkebakkeskogen, som har 

blitt vist for alle på skolen og foreldrene på 5. trinn. 

- På alle vinterens foreldremøter har det vært gjennomført "matematikktime", og 

foreldrene har fått innblikk i hvordan opplæringen foregår på de ulike trinnene. 

- AKS har tradisjonen tro invitert andre AKS i bydelen til Godlia Games i 

vinterferien. Det var strålende vær, god stemning og veldig fornøyde deltakere. 

 

Sak 13/17: Årsregnskap og fullstendighetserklæring 

  Årsregnskapet og budsjettjusteringer ble gjennomgått for skole og AKS. 

 

Vedtak: Årsregnskap skole ble enstemmig vedtatt 

  Årsregnskap AKS ble enstemmig vedtatt 

  Fullstendighetserklæring skole og AKS ble enstemmig vedtatt 

 

Sak 14/17: Økonomi, skole og AKS 

Kun januar-rapporter foreligger per dags dato, så dette punktet utsettes til neste 

møte. 

 

Sak 15/17: Endringer i fag- og timefordelingen 

  Rektor la fram sak om forslag til endringer i skolens fag- og timefordeling: 
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I rammebrevet for 2017 er det opplyst at en av to kommunale styrkingstimer skal 

reduseres fra to til en. I forbindelse med dette forslår skolen å gjøre noen justeringer 

på hele fag- og timefordelingen på skolen. Endringene går ut på at: 

 

- Årstimene justeres slik at fagene i hovedsak får uketimer regnet i hele timer, eller i 

hele timer, kvarter og halve timer. Eksempel: 4,5 timer per uke, mot 4,87 tidligere. 

Dette vil gjøre det lettere å lage timeplaner. 

- Vi ønsker å tilby elevene flere timer enn minstetallet i norsk, matematikk og 

engelsk, til sammen 37 årstimer mer enn minstetimetallet. 

- Det legges til rette for en bedre progresjon i timetallet mellom årstrinnene. 

 

Forslag til ny fag- og timefordeling er vedlegg til saken. 

 

Vedtak: Driftsstyret ved Godlia skole vedtok enstemmig ny fag- og timefordeling med 

oppstart fra skoleåret 2017-2018.  

 

Sak 16/17: Høringsuttalelse om ressursfordelingsmodellen 

Høringen om ressursfordelingsmodellen ble gjennomgått og diskutert. Driftsstyret 

bestemte enstemmig at det ikke blir sendt svar på høringen fra Godlia, ettersom 

Driftsstyret ikke har innvendinger på områder som berører Godlia skole.  

 

Sak 17/17: Tilsyn, miljørettet helsevern 

Tilsynsrapporten ble framlagt Driftsstyret. Konklusjonen er at Godlia skole ikke har 

feil eller mangler i sitt arbeide med miljørettet helsevern. 

 

Sak 18/17:  Revidert plan for elevenes psykososiale miljø 

Bystyret har bedt skolene revidere sine planer for arbeidet med elevens rett til et 

godt psykososialt miljø. Alle skoler skal beskrive hvordan de har aktivitetsplikt for 

alle ansatte i forhold til å forhindre at mobbing skjer i skolen. Godlia har en god og 

omfattende plan for dette arbeidet, og har revidert planen og presisert 

aktivitetsplikten. 

 

Sak 19/17: Eventuelt 

- Ny modell for opplæring av Driftsstyrer: Det er bestemt at det fra 2017 vil bli en 

årlig opplæring i det lokale Driftsstyret, som rektor gjennomfører i årets 2. møte. På 

grunn av kort frist og full saksliste, blir det opplæring på Godlia i møtet 30.05.17. 

 

- Sommerskolen 2017: Rektor orienterte om Sommerskolen. Påmelding mellom 15. 

og 21. mars. 

 

- Foreldreundersøkelse: Det blir gjennomført en ny foreldreundersøkelse i mars. 

 

 

 

Neste ordinære møte: Tirsdag 30.05.17 klokka 17.00 

 

 

 

 

 



3 

Oslo 02.03.17 

 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


