
Til FAU-representanter 2019/2020 

 

Referat fra FAU-møte Godlia skole 29.januar 2020 

Tilstede: Silje Njålsund (2B), Frode Aksnes (6A), Hans Marius Sandaas (6B), Knut Tomas Dalen (5B), 

Lene Valsvik Hagen (1B), Ingrid Økland (1A), Siri Malene Torgeirson (1C), Morten Kildahl (4B), Bjarne 

Rålm (4A), Jan Egil Aakernes (5C), Camilla Sekse (2A), Tina Weckhorst (2C), Heidi Sofie Kvanvig (3A), 

Lena Andersen (3C) 

1. Rektor orienterer 

Nye læreplaner: 

Skolen jobber med å gi innhold til den nye læreplanen, og har nå utviklet et opplegg for det andre 

hovedtemaet; bærekraftig utvikling. Byen er valgt som hovedfokus og elevene skal bygge en by 70 år 

frem i tid. En bærende idè i den nye læreplanen er utforskende undervisningsmetodikk og det å 

jobbe på mange ulike måter. Temaet «by» rommer mange tverrfaglige temaer som demokrati, miljø, 

bygninger, konstruksjoner osv. Det er samfunnsfag og naturfag som er de styrende fagene i dette 

temaet. 

Elevrådet: 

Skolen har et veldig aktivt elevråd i år, og det er Linda Johnsen som med stort driv og 

gjennomføringskraft som legger til rette for arbeidet. Dette har blant annet resultert i at skolen har 

vunnet en konkurranse for beste miljøkampanje. Premien er kinobilletter, popcorn og brus til alle. 

6.mars skal hele skolen til Colosseum for å se filmen Fremad.  

Elevrådet har også iverksatt en kampanje for å få ryddige garderober; Gullkosten. Elevrådet har 

utarbeidete kriterier for hvordan garderobene skal se ut og går rundt og sjekker om disse følges opp. 

Alt blir notert i et skjema. Det er elevenes ansvar å holde garderobene ryddige og det blir premie til 

vinneren av kampanjen. Det trekkes en vinner månedlig blant klassene. Skolen ser allerede resultater 

av kampanjen og dersom foreldre kunne hente tøy som er glemt igjen vil det bli veldig bra. 

Aktivitetsskolen: 

AKS er i gang med kurskatalogen. Kodekurset i 4.klasse er spesielt populært. Det er elever fra 

ungdomsskolen som kommer og underviser ca 50 elever i dette. 

Budsjett: 

Budsjettet for skolen er to-delt. Skolen får et tilskudd til drift av og husleie på skolebygget på ca 14 

mill. kroner. Resten, i underkant av 38 mill. kr, går til undervisningsrelaterte kostnader hvorav om lag 

90% er lønnsmidler. Skolen har et ekspansivt budsjett, men ledelsen har god kontroll på økonomien. 

Lønnskostnadene vil ekspanderer på sikt, men dette skyldes at det styres mot faglighet. Det vil si at 

det er et ønske om å rekruttere faglig kompetanse fremfor ufaglærte assistenter.  

Skolen får også et tilskudd på bakgrunn av lærernormen 

Prognosen over barnetallene tilsier at Godlia blir en stabil tre-parallell skole på sikt.  

 

 



Strategi: 

Det vil bli publisert en kortversjon på web. Det viktigste arbeidet fremover blir å sikre 

kompetanseheving, faglig utvikling og læringsmiljø.  

Rektor ser også en utvikling hvor det er særlig to ting som vil ha betydning for budsjettet; satsing på 

IKT og leirskole. Frem mot skoleåret 2022/2023 skal det være en-til-en dekning på digitale 

hjelpemidler. Når det gjelder leirskole er retten til tre sammenhengende overnattinger på leirskole 

eller tilsvarende tur lovfestet. Godlia har i flere år valgt et lengre opphold med fire overnattinger og 

er veldig fornøyd med det. Kostnadene er omtrent det dobbelte av tilskuddet fra staten, og 

foreldrene har sørget for finansieringen utover tilskuddet. Det er mulig skolen må endre praksis da 

gratisprinsippet gjelder for all virksomhet i skolen. Rektor ser for seg en prosess med diskusjon i 

neste driftsstyremøte og en høring blant foreldrene før endelig vedtak fattes. 

Trafikk: 

Det ble avholdt to trafikkaksjoner før jul hvor også FAU deltok. Det hjelper nok noe «der og da», men 

trafikksituasjonen er fortsatt utfordrende. Som varige tiltak tenker rektor at det bør settes opp bedre 

belysning ved fotgjengerfeltet inn mot skolen i Vetlandsveien, og mulig etablering av skolepatrulje. 

Skolen har fått bekreftet fra Bymiljøetaten at det ikke vil bli etablert ladepunkter for el-bil på 

parkeringsplassen ved Oppsal Arena i vinter. 

2. Oppfølging av henvendelsen vedrørende 17.mai Trasop 

FAU-leder har kontaktet FAU på Trasop for mer beskrivelse av oppgavene, men ikke fått noen 

tilbakemelding. 

3. 17.mai frokosten på Godlia skole 

Representantene fra 4.trinn tar med seg oppdraget til foreldremøtet. 

4. Status i arbeidsgruppene 

Trafikk: 

Det er bevegelse i Hellerudveien saken og det vurderes å sette opp bom. 

Åpen-kveld:  

Gruppa skal sette datoer for vårens arrangementer. Tar innspillet vedrørende universell 

tilgjengelighet inn som en del av rutinen, og sørger for tydeligere informasjon med 

kontaktopplysninger. 

Tema-kveld: 

Gruppa har ikke hørt noe fra Trasop vedrørende felles arrangement. FAU-leder følger opp med å 

purre en gang til. Forslag til opplegg legges frem på nest møte. 

SMU: 

Det har vært møte i SMU. Saker som ble diskutert var den krevende trafikksituasjonen, mulig 

skolepatrulje, miljøkampanjen som skolen vant og at mat- og helse-rommet skal pusses opp på 

slutten av skoleåret slik at det er klart til nytt skoleår høsten 2020. Skolen har gode resultater i 

trivselsundersøkelsen, men har litt svakere resultater når det gjelder elevmedvirkning og demokrati. 

Det var ingen representanter til stede fra AKS-gruppa 



Eventuelt: 

6.trinn ønsker at FAU gjør en kartlegging av spilletider, overholdelse av aldersgrenser på apper, 

chatting og mobilbruk for at foreldrene i større grad kan ha enhetlige regler rundt dette.  

FAU mener dette blir et for stort arbeid, og erfaringen er at det er vanskelig å håndheve lik praksis på 

dette. FAU vil utfordrer elevrådet til å ta en diskusjon om temaet. I tillegg vil FAU forhører seg med 

«Barnevakten» om de har et opplegg rundt dette som vi kan kjøre til høsten. 

  

Referent: Lena Andersen 


