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Sak 20/18: Godkjenning av referat 

  Referatet er godkjent. 

Sak 21/18: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Sakslisten er godkjent. Ingen saker meldt til eventuelt. 

 

Sak 22/18: Godt nytt fra skolen 

- Hele skolen har hatt en engelskuke, der all undervisning har foregått på engelsk. 

Elevene har hatt en rekke lærerike og morsomme aktiviteter. Målet var å bli 

bedre kjent med britisk språk og kultur, samt å trene muntlige ferdigheter i 

engelsk. Vi var strålende fornøyde med gjennomføringen av uka. 

- Skolen tok seg godt ut i 17. maitoget, og det var god stemning blant elevene. 

Dagen før hadde vi en samling hvor alle elevene sang 17. maisanger som de 

hadde øvd på. 

- Rektor ble overrasket med en utrolig flott samling fredag 25. mai. Elevene 

hadde forberedt vakre ord og sang til rektor, og alle elevene hadde bidratt til en 

portrettegning. Rektor var helt overveldet! 

- Det er gode dager på AKS, godt vær og glade og snille barn. Mange øver til 

Godlia Grand Prix, som er årets høydepunkt. 

 

Sak 23/18: Økonomi, skole og AKS 

Skole: Tertialrapporten viser at budsjettet er i balanse, og at med forventede 

justering vil resultatet ved årsslutt bli et mindreforbruk på 142 000 kr.  

 

AKS: Det er pr. mars et relativt stort merforbruk på lønn knyttet til elever med 

spesielle behov. I forbindelse med gratis kjernetid for 1. trinn fra august blir vi 

kompensert kr. 565 000,-. Årets 1. trinn er et lite trinn fremfor neste års 

skolestartere, som er en del flere. Vi har blitt lovet at justering vil komme etter 

oktobertelling og denne justeringen vil være et tiltak for balanse. Vi kutter også i 

antall timer som blir gitt til nye AKS-assistenter fra 20 til 19 timer pr uke, som et 

kompenserende tiltak for balanse. Vårt mål er å opprettholde drift på nåværende 

aktivitetsnivå.   
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Sak 24/18: Elevresultater våren 2018 

Rektor gikk gjennom resultatene på Osloprøvene i digitale ferdigheter 6. trinn og 

Osloprøven i naturfag på 4. og 7. trinn. Elevene på 6. og 7. trinn skårer svært høyt 

sammenliknet med skolegruppe B og hele Oslo. 4. trinn ligger også godt an i 

forhold til sammenlikningsgrunnlaget, men det er rom på mellomtrinnet for å løfte 

flere elever fra nivå 2 til nivå 3. 

 

Sak 25/18: Halvårsvurdering på barnetrinnet 

Høsten 2017 fikk Utdanningsetaten i oppdrag fra Byrådsavdeling for oppvekst og 

kunnskap å evaluere ordningen med skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet. En 

spørreundersøkelse ble sendt til alle lærere og rektorer ved skoler med barnetrinn. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at en sikker og effektiv formidling av 

halvårsvurdering til elever og foresatte er en utfordring. På bakgrunn av dette har 

Utdanningsetaten gått bort fra ordningen med obligatorisk skriftlig vurdering på 

barnetrinnet. I 2018 skal skolene prøve ut lokale ordninger, slik at man kan høste 

erfaringer og dele god praksis. 

 

På Godlia skole vil halvårsvurderingen til sommeren bli gitt i form av en ekstra 

elevsamtale i juni mellom eleven og kontaktlæreren. Utprøving av denne modellen 

vil ligge til grunn for de fleste skolene med barnetrinn i Østensjø bydel. Faglærere 

informerer på forhånd kontaktlærer om halvårsvurderinger i sine fag. Eleven vil få 

veiledning om hvordan eleven kan øke sin kompetanse i fagene. Grunnleggende 

ferdigheter, progresjon i fag og læringsstrategier vil også vektlegges. Eleven skal 

medvirke i vurderingen ved å fortelle om egen læring og utvikling, og ønsker og 

mål for videre læring.  

 

Halvårsvurdering skal også gis i orden og adferd (jf. forskrift til opplæringsloven § 

3-15). Grunnlaget for vurdering i orden og adferd er skolens ordensreglement, (jf. 

forskrift til opplæringsloven § 3-5). Vurderingene i orden og adferd skal holdes 

adskilt fra vurderingen i fag. I tillegg til vurdering i orden og adferd, skal elevens 

skolemiljø, sosiale læring og utvikling beskrives. 

 

Alle elevsamtalene tilpasses elevens alder/trinn. Foresatte får en gjennomgang av 

halvårsvurderingene i høstens utviklingssamtaler. 

 

Sak 26/18: Foreldreundersøkelsen 2018 

Resultatene blir gjennomgått til høsten, men foreløpig rapport viser fremgang fra i 

fjor, og alt i alt en meget tilfreds foreldregruppe. 

 

Sak 27/18: Utnyttelse av skoleåret – Mer læring de siste skoleukene 

Rektor orienterte om hvordan skolen legger til rette for at alle skoledager er fylt 

med læring, både i fagene og i forhold til læreplanens overordnede del. Foreldrene 

får informasjon gjennom ukebrev på trinnene. "Annerledesdager" har også fokus på 

læring, men også sosial samhandling. Mange av oppleggene legger vekt på økt 

motivasjon, også på slutten av et skoleår 

 

Sak 28/18: Eventuelt 

- Ingen saker, men rektor fikk overrakt en nydelig blomst og gode ord på sitt siste 

driftsstyremøte.  
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Oslo 29.05.18 

 

 

  

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


