
Referat FAU-møte 27.01.2021 
Tilstede:  

Rektor Sverre Andenæs, og følgende representanter fra FAU deltok digitalt via teams: 

1A	 Ingrid-Anne	 Willumsen	
1A	 Line	Flatebø	 Widmark	
1B	 Ove	Pils	 Torheim-Sandvik	

2A	 Melieh	Egemen	 Yavuz	

2B	 Lene	Valsvik	 Hagen	
2C	 Tord	Egaas	 Songe-Møller	
3A	 Camilla	 Sekse	
3B	 Silje	Fordal	 Nålsund	
3C	 Line	Berget	 Orven	
4A	 Lars	 Dellemyr	
4B	 Torkel	 Westgaard	
4C	 Ole	 Schrøder-Nielsen	
5A	 Bjarne	 Rålm	
5C	 Maren	Elise	 Kjellsen	
6A	 Synøve	Granly	 Macrae	
6B	 Knut	Tomas	 Dalen	
6C	 Marianne	 Brill	

 
 
Rektor orienterte FAU om nytt fra skolen 

Det ble innledet om koronasituasjonen. Det er nå rødt nivå og skolen har måtte stramme inn for oppfylle 
kravene til avstand og kohorter. Etter et par dager ut i uke 4 har dette nå «satt seg», og elevene innretter 
seg fint etter de nye reglene. Rektor berømmer elevene for å være tilpasningsdyktige og mottakelige 
når de nå igjen innretter seg til en annerledes hverdag enn de er vant med. Skolen mener at 
undervisningen under rødt nivå avvikles fint under de forutsetninger som gjør seg gjeldende. Det er 
usikkert hvor lenge dette vil vare. Skolen holder foresatte løpende orientert per skolemelding.  
Når det kommer meldinger om smitte, så forholder skolen seg til smittesporingsteamet i bydelen. 
Informasjonen som kommer ut fra skolen bygger på de råd de får fra smittesporingsteamet. Skolen 
benytter altså smittesporingsteamet sine helsefaglige vurderinger, og gjør ingen egne 
smitterisikovurderinger. Rektor berømmer de foresatte og elever som har vært smittet til å overholde 
smittevern, og det er grunnen til at kohorter og klasser ikke er satt karantene, eller at det har vært behov 
for ytterligere nedstenging på Godlia. Fortsett med gode smittevernsrutiner! 
Rektor orienterte om skolebudsjettet 2021, og viste FAU innholdet i de ulike postene. Det sentrale var 
å vise hvordan lærertallnormen slår ut med hensyn til hvor mange lærere det beregnes per trinn. Dette 
er en beregningsmodell som brukes ved budsjetteringen. Det er politisk etablert en ny tildelingsmodell, 
som skal gjør at beregningsmodellen i større grad tar hensyn til sosioøkonomiske forhold i skolekretsen. 
For Godlia betyr dette at man får redusert ca. 1,2 årsverk, som skolen anser som betydelig. Dette er 
ikke uventet, og skolen har vært forberedt på dette. 
Skolen informerer om at Godlia derfor har ligget ca. 1,2-1,3 årsverk over lærertallnormen på tidligere 
budsjett, og det ligger til rette for at det er tilstrekkelig kontaktlærere når det vil komme til én klasse til 
høsten (to syvendeklasser som det er i dag går ut, tre førsteklasser kommer inn). Det er utfordrende å 
vokse med en klasse samtidig som budsjettet kuttes, men det er tilrettelagt for dette, og skolen mener 
de har god dekning med erfarne kontaktlærere som kan starte opp med de nye førsteklassingene til 
høsten.  
FAU stilte spørsmål om dette betyr overtallighet, og behov for oppsigelser hos lærerne. Rektor beroliger 
med at det ikke vil være behov for det, grunnet planleggingen for dette, og at det tilkommer en ekstra 



klasse fra høsten. Skolen vil omdisponere ressursene og sørge for at klasser og trinn får de lærerne 
som kreves.  

Rektor gikk også gjennom budsjettet for AKS, og det er alltid noe usikkerhet knyttet til hva man får tildelt 
på særskilt kvote, som blir skjønnsmessig fordelt fra sentralt hold. Det er oppsummert et stramt budsjett 
for AKS.  

 
Trafikk 

Trafikkgruppa orienterte om oppstart av pilotprosjektet med foreldrevakter. De aller fleste vakter har fylt 
seg opp, og det er kun én vakt per nå som ikke har blitt dekket inn. Rektors utsending av oppfordring til 
å melde seg bidro til at de kom til flere vakter. Trafikkgruppa vil berømme de som har meldt seg og har 
stått eller skal stå vakt.  

Det vil være en oppsummering i etterkant av prosjektet og de som har stått vakt har fått tilsendt et 
evalueringsskjema. Det er ca. 10 stykker som har svart på dette. Dette vil vurderes samlet ved 
prosjektets avslutning og trafikkgruppa oppfordrer foreldre til å melde fra om hvordan de synes det 
fungerer. 

Det er tatt opp av flere at det bør være bedre belysning og bedre fysisk utforming av fotgjengerfeltet 
ved bommen. Det er også berørt behov for vakter/synlighet ved fotgjengerovergangen over 
Hellerudfaret.  
De enkelte vakter opplever nok trafikkbildet forskjellig, men det er enighet om at det er mye trafikk, det 
oppstår trafikkfarlige situasjoner, og at det er behov for en slik ordning. 
Foreldre oppfordres til å finne løsninger der man ikke må levere med bil. Må man levere med bil, ta 
hensyn, senk farten og følg skolens leveringsanvisning.  
Det meldes også fra at elevene også foretar risikable krysninger av veien, særlig de eldre elevene, der 
fotgjengerfeltet ikke benyttes, og noen elever er lite oppmerksomme.  Det kan være fornuftig å snakke 
med barna sine om dette hjemme. Trafikkvaktene vil også bidra med opplysning når det passer seg. 
Dette er noe skolen ser for seg at man også skal ta opp på skolen, i klassene og ha fokus på i elevrådet. 
Trafikksikkerhet er viktig.  

Rektor orienterte også om hjertesoner, som er en generell oppfordring fra bymiljøetaten om å etablere 
tilnærmet bilfrie soner rundt skolene. Dette for å begrense bilkjøring til skolen i størst mulig grad. I 
praksis innebærer dette at lokale krefter går sammen og søker bymiljøetaten om fysiske tiltak. 

Det er vanskelig å gjennomføre i praksis i dette knutepunktet – Godlia, Trasop og Oppsal Arena. I 
skolemiljøutvalget er det diskutert, og det er vanskelig å gjennomføre på Godlia med en slik sone med 
fysiske sperringer, da man kun vil flytte problemet til ytterkant av nye sperringer. Det heller sett på 
løsninger om større samarbeid med Trasop, sammen med videreutvikling av trafikkvaktene.  
Det blir tatt en evaluering på ordningen med trafikkvakter når pilotprosjektet er ferdig (til vinterferien). 
Herunder rekruttering til vaktordningen og hvordan skolen eventuelt kan bidra til  at innkalling blir mer 
obligatorisk. Dette for å sørge for størst mulig tilslutning til den frivillige foreldredugnaden, som dette er, 
og at det ikke blir de samme foreldrene som stiller på dugnad hver gang.   
Eventuelt 

FAU diskuterte økonomi mht. mulige utgifter dersom det ble behov for busser på 17. mai. Dette er en 
av de største utgiftspostene FAU tidligere har bevilget penger til, men det er usikkert om det blir noen 
utgift på dette i år slik som situasjonen er.  Det er ikke inntekter i år grunnet at det er  ingen 
inntektsbringende arrangementer (åpen kveld og sommerfest er avlyst), men FAU har noe oppsparte 
midler som kan dekke dette.  
FAU har også tidligere gitt midler/gave til leirskolen for elevene som går i 6.klasse. Siden situasjonen 
både er slik at det ikke er sikkert det blir leirskole, og det det blir ulik inntektsfordeling pga. 
koronasituasjonen, så skal FAU-styret se på historiske budsjetter og fremme forslag til vedtak til 
budsjett/fordeling ved neste møte. Herunder om FAU også skal ha en form for ønske/tilrådning om bruk 
av midlene som står på de ulike trinnkassene til leirskole.  



 

*** 
 
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 10. mars.	


