
Referat FAU-møte 09.12.2020 

1. Tilstede 

I tillegg til rektor, Sverre Andenæs, deltok følgende representanter via TEAMS: 

Klasse Fornavn Etternavn Rep Vara 

1A Line Flatebø Widmark  x 

1C Marte  Myhrer-Hoaas x  

2A Melieh Egemen Yavuz x  

2B Gunnar   x 

2C Tord Egaas Songe-Møller x  

3B Silje Fordal Nålsund x  

3C Kirsten Holtmo Resaland  x 

4A Lars Dellemyr x  

4B Torkel Westgaard x  

4C Ole Schrøder-Nielsen x  

5A Bjarne Rålm x  

5B Morten Kildahl x  

6A Synøve Granly Macrae x  

6C Marianne Brill x  

7A Frode Aksnes x  

 
2. Spørsmål til rektor meldt inn i forkant 

 
a. Overgang barne- og ungdomsskole  

Spørsmål: Hva slags verktøykasse finnes for å håndtere denne overgangen. Kan FAU i form av en 
arbeidsgruppe bidra? 

Rektor svarte på vegne av skolen: 

Det er et samarbeid mellom Skøyenåsen og Godlia. Blant annet om klasseplassering, det er 
informasjonsmøter og det er besøksdag. Rektor informerte om at man aldri kommer utenom at det 
er en stor overgang for elevene. Rektor kjenner ikke til om det er noe samarbeid mellom FAU på de 
ulike skolene som sogner til Skøyenåsen ungdomsskole.  

Representantene og rektor diskutere hvordan dette eventuelt kan inkludere FAU og 
foreldrerepresentantene. Det er et stort informasjonsbehov hos elever med foreldre i 6.-7.klasse.  

FAU mener likevel at dette er mest aktuelt for elev og foreldregruppen i 6.-7. klasse og det ble 
bestemt at forespørselen skal kanaliseres til foreldrekontaktene i 6. og 7. klasse.  

b. Vennegrupper i koronatiden 

Spørsmål: Det har kommet forespørsel fra foreldregruppa om vi kan fremme et forslag om 
kontaktlærer kan sette opp vennegrupper som kan treffes på fritiden. Skolen har tidligere sagt nei til 
dette.  



Det arrangeres like fullt vennegrupper på 4. trinn i noe utstrekning, og andre trinn/klasser kan tenke 
seg å gjennomføre etter samme modell (Kort oppsummert: små, stabile grupper som treffes 
utendørs, kun én forelder til stede, avstand og ingen servering).  

Skolen har en bekymring for vennegrupper innendørs slik som anbefalingene er nå, det frarådes og 
er ikke ønskelig. Utendørs aktiviteter anbefales i så fall. Skolen ser for seg at informasjon kan 
kanaliseres via kontaktlærer og involvere klassekontaktene.  

3. Rektor orienterer 

Rektor orienterte om julekalenderen – «en levende julekalender». Nærmere informasjon om dette 
finnes på hjemmesiden til skolen. Foreldre oppfordres til å følge med der – og dermed få et «snev» 
av de aktivitetene elevene gjør før jul.  

Rektor orienterer videre om koronasituasjonen. Det blir ikke hjemmeskole før jul, men skolen legger 
til rette for mye uteundervisning og opprettholder gode ordninger for deling av areal inne og ute. Det 
blir minst mulig aktivitet på tvers siste skoleuke. Dette for å hindre at smitte eller karantene berører 
juleferien for elever og ansatte.  

Det blir felles digital samling, ingen julegudstjeneste eller annen fellessamling. Lite møtevirksomhet 
og andre kontaktpunkter.  

Skolen vil oppfordre til at foreldre som kan, henter elever på AKS så tidlig som mulig de tre siste 
dagene før juleferien – onsdag 16., torsdag 17. og fredag 18.  

Rektor la frem resultat fra nasjonale prøver fra 5. trinn i lesing, engelsk og regning. Prøven avlegges i 
september i 5. klasse og måler kompetansenivå hos elevene etter 1.-4. trinn. Skolen tar resultatene 
til etterretning og leter etter faktorer der de kan forbedre seg. Målet er å få flere opp fra 
mestringsnivå 1. Dette har skolen et særlig fokus på.  

Elevundersøkelsen gjennomføres for elevene på 5-7 trinn. Rektor la frem resultatene og hva skolen 
vil jobbe videre med. Det vil legges frem i strategisk plan for driftsstyret. FAU henviser til skolens 
informasjon om dette.  

Rektor informerer om at arbeidet med verdiplakaten utsettes til elevrådet kan møtes igjen. 
Elevrådets aktivitet har blitt begrenset da de ikke kan samles på tvers av alle trinn. Rektor vil gjerne 
ha med elevrådet i dette arbeidet, og er opptatt av «elevstemmen», og at de skal blir hørt.  

Det ble stilt spørsmål om ikke elevrådet kunne benytte TEAMS for å kunne møtes og opprettholde 
denne aktiviteten, noe rektor følger opp. Elevrådet har fått holde aktiviteten delvis i gang med å 
organisere «gullkosten», ryddeaksjon på skolen – med svært gode resultater. Det er i følge rektor 
svært ryddig og fint på Godlia om dagen, og elevene trigges av konkurranseelementet i denne 
aktiviteten.  

Avslutningsvis ble det åpnet opp for ytterligere spørsmål til rektor:  

Spørsmål: Flere vil ha mulighet til å ha skiftetøy liggende på skolen for 1-2. trinn.  

Svar: Skolen/AKS følger et generelt smitteråd. Dette er svart ut fra AKS v/Viktoria, og svaret 
vedlegges her: 



Fordi foreldrene ikke kan komme inn i bygget og selv ordne med sitt barns klær har vi sett oss nødt til 
å sende klærne hjem. Ikke fordi vi tror det er smitte i klær og tøy, men fordi vi ikke har kapasitet til å  
følge opp hvert enkelt barns klær og utstyr. I perioden frem mot høstferien (før foreldre fikk tilgang  
til bygget) mottok vi så mange  henvendelser fra foreldre daglig om å  finne frem forskjellige 
klesplagg og sende hjem, sjekke plassen for vått eller skittent tøy, lete etter noe som er borte etc. at vi 
ikke fikk hatt nok aktiviteter for elevene. Hvis vi skal følge opp alle elevenes klær slik vi gjorde  før 
høstferien blir vi nødt til å kutte aktivitetstilbudet. Det betyr at vi ikke kan dra til Oppsal Arena, ha 
forming, Kahoot og andre aktiviteter elevene liker. Det er et stort  trinn, og spesielt nå som vinteren 
nærmer seg er det ekstra viktig at vi er nok voksne til å åpne flere rom inne  og ha flere organiserte 
aktiviteter slik at det ikke blir for trangt/fullt inne på basen.   

Elevene kan absolutt ha skiftetøy i sekken, et par sokker, en stillongs og en truse bør holde fint for en 
dag. 

Jeg forstår godt at det kan oppleves brysomt at elevene ikke kan ha tøy til all slags vær liggende her,  
men dette er ment som et kortvarig  tiltak frem mot juleferien for å beskytte elever og ansatte, slik at 
flest mulig er friske og ikke i karantene i julen og  kan feire høytiden med familiene sine. Håper på  
forståelse for dette. Jeg kommer til å melde synspunktene dine videre, og hvis det blir noen endring 
får dere beskjed om det. 

 

Spørsmål: Kan søknad om 1 dag fri delegeres til kontaktlærer? (I dag må dette søkes til rektor).  

Svar fra rektor:  Dette skal gå gjennom rektor for å opprettholde en konsekvent praksis.  Skolens 
praksis følger permisjonsreglementet hos Oslo kommune. Dette skal ligge hos utdanningsetaten for 
de som ønsker å søke seg frem til dette.  

4. Trafikk 

Fra rektor: Det er mer og mer slik at skoler går bort fra skolepatrulje, fordi Trygg Trafikk fraråder at 
barn skal ha ansvar for trafikkavvikling. Derfor henvender skolene seg til foreldrene, for å se om det er 
mulig å få hjelp med de farligste overgangene og tidspunktene. For oss på Godlia gjelder det jo i 
hovedsak fotgjengerovergangen ved bommen. Den er uoversiktlig og mørk, særlig om vinteren.  

En hjelp der vil være å ha to voksne stående med vester ved overgangen fra 07.55-08.25 hver morgen. 
Det kan være foreldre, og også besteforeldre, og kanskje til og med en pensjonert lærer eller to. Det 
hadde vært veldig fint om dette ble tatt opp på neste møte. Jeg tenker vi ikke kan gå videre med en 
skolepatrulje med elever, når anbefalingene er så klare som de er nå.  

Problemstillingen ble diskutert med FAU: 

Trafikkgruppa mener det er behov for foreldrepatrulje i fotgjengerfeltet, og er enig med rektor at 
skolepatrulje (med elever) ikke må benyttes. Det viste også observasjoner etter trafikkaksjon 
03.12.2020; det har en positiv effekt på trafikken at det står voksne med vester. Trafikken glir 
merkbart saktere forbi fotgjengerovergangen, og de fleste leverer slik skolen og FAU har oppfordret 
til (i hvert fall når det er foreldre med vester tilstede). Det vil også være nyttig at foreldrepatruljen 
kan veilede elevene som ikke benytter fotgjengerovergangen.   

FAU diskuterte mulig vaktordning for dette. Både hva foreldrepatruljen skal utføre, og rekruttering til 
vaktordningen. Det kom også spørsmål om lys i fotgjengerfelt og eventuelt skilt/sone for avslipping. 



Det ble informerte om at sykkelfelt i Vetlandsveien forbi fotgjengerovergangen vil bety 
stans/parkering forbudt her. Det er i så falt positivt om det blir mer oversiktlig. Det gjenstår å se 
hvordan dette vil bli.  

Trafikkgruppa har fått en rekke innspill om hvordan foreldrepatrulje og sikkerhet ved 
fotgjengerovergangen kan løses, og har mandat fra FAU til å iverksette et pilotprosjekt. Trafikkgruppa 
avklarer med rektor før pilotprosjektet lanseres – særlig med hensyn til hvordan 
vaktordning/innkalling gjennomføres. Det et siktemål at dette kommer i gang fra skolestart over 
nyttår. FAU håper foreldrene stiller seg positive til å bidra inn i dette.  

Alle som leverer med bil oppfordres til å følge opp den leveringsrutinen som skolen har sendt ut. 
Både skolen, trafikkgruppa og FAU er enige om at barn ikke skal slippes av rett foran, i eller rett etter 
fotgjengerovergangen. Enkelte leverer også foran selve bommen (tilnærmet i fotgjengerfeltet) og 
bruker dette som snuplass. Det skaper svært trafikkfarlige situasjoner med lite oversikt for barna og 
ulemper for annen trafikk.  

*** 
 
Videre oppfordres foreldre/foresatte til å melde inn saker til sin FAU representant i god tid før FAU 
møte, slik at det kan komme med i agendaen - neste møte er 13. januar. Samtidig skal FAU-
representantene informere sin klasse om hvordan dette gjøres.  
 
 


