
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Godlia skole- referat 

 

Til:                    Driftstyrets medlemmer 

Fra:                   Sverre Andenæs 

Møtegruppe:  Driftstyret på Godlia skole 

Møtested:        Møterom B 

Møtetid:           15.01.2020,  kl. 17.00 

Saksbeh:          SA 

Til stede: Bjarne Rålm(FAU, driftsstyreleder), Lene Valsvik Hagen(FAU, varamedlem),  Randi 

Vollmerhaus(Eksternt medlem, BU), Asta Austlid(eksternt medlem, BU), Morten 

Berntsen(1.varamedlem, eksternt, BU), Elizabeth Ann Lovett(medlem, ansatte), Mette Engeset(medlem, 

ansatte) Sverre Andenæs(rektor, sekretær for driftsstyret) 

 

Forfall: Eirik Nedrelid(eksternt medlem, BU), Frode Aksnes(FAU, medlem) 

 

Sak 01/20: Godkjenning av referat 

  Godkjent 

Sak 02/20: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Godkjent. Ingen saker til eventuelt 

Sak 30/19: Godt nytt fra AKS og skolen 

  God stemning i AKS. Januar er godt i gang, med ny kurskatalog for 2.-4.trinn. 

Bemanningen i AKS er nå slik vi ønsker den skal være, og det er godt arbeid på alle baser. Foreldrene 

skryter veldig av tilbudet i AKS, og at elevene ser ut til å trives veldig bra! 

  God arbeidsstemning på skolen. Det har vært en hyggelig oppstart etter jul, og alle 

klasser er i full gang med mye spennende undervisning. Elevrådet har vunnet pris for beste 

miljøkampanje, i en konkurranse med alle skolene i Oslo som sendte inn konkurransebidrag. Veldig 

morsomt, og en stor seier for elevrådet ved Godlia skole! Premien er kinobilletter og popkorn til alle 

elever og voksne på hele skolen. Vi skal på felles kino i mars, og gleder oss veldig til det. Gro Høydal 

Nesse begynner som assisterende rektor 1.februar, og vi gleder oss til å få henne med på laget her på 

Godlia. 

 Driftsstyret tok orienteringene til etterretning.   

Sak 03/20: Driftsstyreopplæring 



 Rektor gjennom gikk hovedtrekkene i standardreglementet for driftsstyrene i Osloskolen, og 

driftsstyremedlemmene stilte spørsmål til relevante punkter. Rektor vil ha dette opplæringspunktet en 

stund framover, slik at driftsstyret får en god opplæring i hvordan håndtere de ulike sakstypene. 

Driftsstyret tok orienteringen til etteretning. 

Sak 04/20: Strategisk plan 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 innføringen av de nye læreplanene. Målet i 2020 er å få 

til en kunnskapsmessig god innføring av de nye læreplanene, slik at lærerne får mulighet til å utvikle 

gode arbeidsformer og undervisningsformer, som gir bedre læring for elevene. Det er flere 

risikovurderinger i dette arbeidet, og strategisk plan gjør vurderinger av de viktigste risikoene, med 

beskrivelse av  tiltak for hvordan vi skal kunne gjøre dette arbeidet best mulig.  

Vi gjennomgikk risikovurderingene i møtet, og rektors oppsummering av strategisk plan. 

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

 

Sak 05/20: Budsjett 2020, skole og AKS 

Rektor  gjorde rede for budsjettforslaget for Aktivitetsskolen. Se vedlagte saksdokument. 

Vedtak: Aktivitetsskolen Godlias budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rektor informerte om skolens budsjettforslag for funksjoner 202 og 222, for 2020. Se vedlagte 

saksdokument. 

Vedtak: Godlia skoles budsjett for 2020, funksjoner 202 og 222 ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 33/19: Eventuelt  

Ingen saker 

Rektor benyttet anledning til å takke driftsstyret  for et konstruktivt møte, med ønske om et godt 

samarbeid i 2020. 


