
 

Til FAU-representanter 2019/2020  

  

Referat fra FAU-møte Godlia skole 4.mars 2020  

Tilstede: Therese Berggren Knudsen (2A), Tina Weckhorst (2C), Ingrid Halvorsen (3B), Bjarne Rålm 

(4A), Ellen C. Andersen (7B), Bente Svendsrud (6A), Morten Kildahl (4B), Kristin Brenna (6B), Tord 

Songe-Møller (1A), Lene Valsvik Hagen (1B), Maren Kjellsen (4C), Jan Egil Aakernes (5C), Marianne B. 

Optjernsberget (7A), Silje Njålsund (2B), Lena Andersen (3C) 

 

 

1. Rektor orienterer 

Alle trinn er godt i gang med prosjektet Byen vår om 50 år. Det var høytidelig åpning med 

statsministeren (rektor) mandag 2.mars. Prosjektet skal avsluttes fredag 13. mars når statsministeren 

kommer på besøk og får orienteringer av statsrådene fra hvert trinn og AKS som skal presentere hver 

sin bydel. 

 

Regnskapsavslutning for 2019: omsetningen for skolen er på omtrent 40 mill. Underforbruk på 

660 000.- Dette er en helt nødvendig buffer for å drive skolen.  

 

Leirskole: driftsstyret er bedt om å vurdere om den lovfestede plikten til å tilby leirskole kombinert 

med gratisprinsippet gjør det nødvendig å endre driftsstyrevedtaket i sak 13/14.  

 

Det vil bli noe endringer i bemanningen i skoleåret 2020/2021. Dette vil det bli orientert om når de 

er på plass. 

 

2. Beslutningssak: opplegg for temakveld- 

 Merethe Anker-Nilssen var tilstede for diskutere et opplegg for temakveld 29.april. Mobbing og 

skolevegring er aktuelle temaer. Det er viktig at foredraget er praktisk rettet med råd og tips. FAU-

leder kontakter rektor for å forhøre seg om hva skolen faktisk gjør rundt mobbing pt. Tar opp tråden 

igjen med Tema-kveldgruppa.  

 

3. Beslutningssak: foredrag / opplegg fra Barnevakten 

Temakveld gruppa ble bedt om å utrede alternativ C; hvilket alderstrinn passer dette for og hvor 

mange elever per foredrag. Samt estimere kostnad. Dersom det blir aktuelt å kjøre dette opplegget 

må planleggingen skje i nært samarbeid med skolen.   

 

4. Status økonomi 

Kasserer orientert om FAU sin økonomi. Det er per i dag ca 50 000.- på FAU sin driftskonto. 26 000.- 

av disse er øremerket FAU sin bevilgning til Elevrådet 6.mars 2019.  

Det er ventet en inntekt på ca 20 000.- på vårens «Åpen kveld» arrangementer. 

 

5. Status i arbeidsgruppene 

AKS-gruppa: har ikke hørt noe fra AKS  

 



Åpen-kveld gruppa: det ble noe diskusjon rundt om arrangementene skal avvikles gitt situasjonen 

rundt Corona-viruset. Barna treffer hverandre på skolen og pt er det ingen anbefaling fra 

myndighetene rundt slike arrangementer. Men det må sørges for mulighet for god håndhygiene.  

 

Trafikkgruppa: er blitt konkaktet av Sporveien som ønsker befaring av skoleveier i forbindelse med 

prosjektering av tunell og bro-arbeidet mellom stasjonene Brynseng og Hellerud på Østensjøbanen. 

 

SMU: har ikke vært noe nytt møte siden forrige orientering 

 

Driftsstyret: Driftsstyret er bedt om å vurdere om plikten til å tilby leirskole, som nå er lovfestet, 

kombinert med gratisprinsippet for opplæring gjør det nødvendig å endre det gjeldende 

driftsstyrevedtaket. FAU har for dårlig grunnlag til å fatte beslutning og saken må tas opp igjen på 

neste FAU-møte i juni.  

 

 

 


