
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Godlia skole- referat 

 

Til:                    Driftstyrets medlemmer 

Fra:                   Sverre Andenæs 

Møtegruppe:  Driftstyret på Godlia skole 

Møtested:        Møterom B 

Møtetid:           04.12.2019,  kl. 17.00 

Saksbeh:          SA 

Til stede: Marianne Blakstad Optjernsberget, Hans Marius Sandaas, Randi Vollmerhaus, Karen-Marie 

Estrup Lunde, Henrik Wettre Holthe, Sverre Andenæs 

 

Sak 28/19: Godkjenning av referat 

  Godkjent 

Sak 29/19: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Ingen saker 

Sak 30/19: Godt nytt fra AKS og skolen 

  God stemning i AKS. Ferdig med første runde av kurskatalogen. Andre runde kommer ut 

denne uka. Det har vært mange fine aktiviteter, som barna har hatt mye glede av. Det jobbes godt i 

personalet med å legge til rette for trivsel og elevmedvirkning. Personalet kurses i et 

samtalesimuleringsspill- SNAKKE- som tar for seg hvordan man får gode dialoger med barn, som gid 

trygghet og åpner opp for at de kan fortelle hvordan de har det. Personalet er veldig begeistret for dette, 

og det skaper mange gode diskusjoner om hvordan man forholder seg til barn. 

  God arbeidsstemning på skolen. Det er desember, og en travel tid. Vi har gjennomført 

trivselsundersøkelsen på 1.-4.trinn. Første gang den er digital. Gjennomføringen har gått veldig bra. 

Elevundersøkelsen er nylig ferdig, og vi jobber med å analysere resultatene for de enkelte klasser, og 

skolen som helhet. De vil bli presentert for driftsstyret i tilknytning til stretegisk plan. Siw Anita Johnsen 

slutter som assisterende rektor på Godlia skole, og begynner som rektor på Tveita skole. Ny 

assisterende rektor blir Gro Høydal Nesse. Hun kommer fra stillingen som assisterende rektor på 

Lusetjerne skole, og begynner 1.februar.  

 Driftsstyret tok orienteringene til etterretning.   

Sak 31/19: Økonomisk status- månedsrapport for AKS og skole, august 2019 

  AKS-mindreforbruk på 77.304,- pr november 2019(måneden ikke avsluttet). Stram drift 

har ført til at merforbuket fra 2018 er hentet inn. Høstjustering for barn med særskilt behov langt mer 

positiv enn forventet, kun 50.000,- i trekk, mot forventet 210.000,- Lite investeringer er foretatt i 2019, og 



bemanningen har vært noe lavere enn i fjor, men forsvarlig. Det har vært god oppfølging i AKS, til tross 

for lite innkjøp og redusert bemanning. AKS styrer mot et resultat i balanse.  

  Skolen- Mindreforbruk på 205.199,- pr august 2019. Merforbruk på lønn, sees mot 

øvrige driftskostnader. Skolen styrer mot et resultat i balanse for 2019.  

Driftsstyret tok orienteringene til etterretning. 

Sak 32/19: Evaluering av strategisk plan 2019 

  Rektor gikk igjennom hovedindikatorene for strategisk plan 2019, og sammelignet 

måltallene med oppnådd resultat. På nasjonale prøver på 5.trinn har elevene nådd målene med godt 

monn på så å si alle parametere, med unntak av nivå 1 i lesing. Hovedindikatorene videreføres i 2020. 

Tiltaks- og handlingsplaner vil bli utarbeiet med tanke på fagfornyelsen. Driftsstyret får strategisk plan til 

godkjenning i januar. 

Driftsstyret tok orienteringen til etterretning.  

Sak 33/19: Eventuelt  

Ingen saker 

Rektor benyttet anledning til å takke driftsstyrets medlemmer for godt samarbeid i året som har 

gått!  Nye representanter for foreldre og lærere velges, med virkning fra 1.1.2020-31.12.2021 


