
Referat fra FAU-møte 25/9-19 

Tilstede: Maren Kjellsen (1A og 4C), Lene Valsvik Hagen (1B), Tord Songe-Møller (1C), Tina 

Weckhorst (2C), Ingrid Halvorsen (3B), Lena Andersen (3C), Bjarne Rålm (4A), Edel Berglien 

(4B), Morten Kildahl (4B), Synnøve Granly Macrae (5A), Petter Magnus Andersen (5A), Bente 

Svendsrud (6A), Frode Aksnes (6A), Kristin Antonsen Brenna (6B), Øystein Horgmo (7A), Ellen 

Cathrine Andersen (7B) 

1.Rektor orienterte  

Rektor startet med å understreke det viktige samarbeidet mellom skolen og foreldrene, før 

han gjennomgikk vedlagte presentasjon.  

Han orienterte om viktige områder som skolen skal jobbe med dette skoleåret. Denne 

informasjonen er også gitt i høstens foreldremøter. 

En viktig oppgave er operasjonalisering av den nye læreplanen. Det er jobbet en del med 

dette allerede, og etter høstferien skal hele skolen gjennomføre prosjektet «Hvordan gjør vi 

kroppen glad» under temaet Livsmestring og helse. Prosjektet skal gå over to uker, og ved 

prosjektavslutning ønsker skolen at det skal lages en «vennskapssuppe» av grønnsaker som 

skal serveres elevene i skolegården. Rektor spurte FAU om de kunne bidra med hjelp til 

dette 

Godlia skole er valgt ut til å være med i Oslo kommune sin satsning Barnehjernevernet, og i 

oktober blir det et temaforedrag hvor foreldre på 4.-7. trinn blir invitert. Dette betaler skolen 

30 000.-for og rektor ønsket seg et bidrag fra FAU.  

Rektor orienterte også om at leirskole nå er lovfestet i opplæringsloven. Det var viktig for 

rektor å understreke at gratisprinsippet ligger til grunn for all skoledrift og at 

leirskoleoppholdet i minst mulig grad skal belastes den enkelte. Driftsstyre har et vedtak 

(Driftsstyrevedtak 13/14) vedrørende leirskole på Godlia som blant annet sier at: «Alle elever 

får et tilskudd til leirskoletur tilsvarende sum som skolen får i øremerkede midler fra staten. 

Ønsker trinnet å reise på leirskoleopphold som ikke dekkes fullt ut av denne summen, kan de 

foresatte dekke opp for resten av kostnadene ved ulike former for frivillige gaver, bidrag og 

arrangementer. En forutsetning for dette er at alle gaver blir gitt anonymt, og at eventuelle 

gaver skal komme hele trinnet til gode..» Rektor stilte spørsmål om det er behov for å endre 

praksis rundt dette. 

Rektor benyttet anledningen til å takke alle foreldre som hadde bidratt til å vanne og pleie 

skolehagen i sommer. I tillegg takket han snekkeren som stilte opp og laget kassene som det 

er plantet i. Rektor ønsket også at ildsjeler som ønsker å være med å utvikle skolehagen 

videre tar kontakt  

Når det gjelder gaven som skolen fikk av FAU før sommeren er smashballstativ og 

bordtennisbord på plass, mens dumphuske koster noe mer enn beløpet skolen har til 

disposisjon. Den er derfor foreløpig utsatt til våren 2020.  

Til sist ønsket rektor tilbakemeldinger på hvordan starten på skoleåret hadde vært. 

Tilbakemeldingen er notert på siste slide i presentasjonen. 



2. Valg av sekretær 

Det var ingen som ønsket å påta seg vervet så saken følges opp på neste møte. 

3. Etablering av arbeidsgruppene for skoleåret 2019 /2020 

Liste over medlemmer i de ulike gruppene er vedlagt referatet  

4. Gjennomgang / oppfriskning av Godlia-modellen 

Det var ingen spørsmål til modellen 

5. Eventuelt  

Det hadde kommet inn en sak til eventuelt i forkant av møtet. Saken bestod av flere innspill 

vedrørende Godliaskogen, fotgjengerfelt / overgang ved Trasop skole og inn i Østmarka, 

samt økende trafikk i Skøyenbrynet for å levere / hente barn til skole og trening. I tillegg 

hadde saken et forslag til utnyttelse av arealet ved fotballbanen mot Tveita til å lage en 

såkalt «Pump Track».  

Oppfølging: Trafikkgruppa tar med seg og jobber videre med de tre spørsmålene vedrørende 

trafikk, og kommer tilbake med et svar. FAU-leder avklarer med rektor om arealene eies av 

skolen og eventuelt kan disponeres. 

Vennskapssuppe:  

Opplegget rektor skisserer virker noe ressurskrevende og det ble diskutert om det er mulig å 

gjøre noe enklere, f.eks bake boller / horn som kan deles ut eller lage solbærtoddy. Det ble 

også foreslått å ta kontakt med Bama for å høre om det er mulig at de sponser skolen med 

frukt som kan deles ut til elevene. 

Oppfølging: 

Representanten for 4A tar kontakt med Bama for å mulig sponsing av frukt  

FAU-leder avklarer med rektor om de har vurdert å gjøre noe enklere 

 

 

Spørsmålet om bidrag til av motorskoleforedraget må behandles når kasserer har fått 

oversikt over FAU sin økonomi 

Spørsmålet om å endre praksis rundt innsamling av midler til finansiering av leirskole må 

forberedes og behandles på et senere møte 

 

Referent: Lena Andersen 

 


