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Referat FAU-møte 15.9.21, 19:00-21:00 
 

Oppmøte: 

FAU REP Merknad Oppmøte 15.9 

Kristin Fjelnseth Wold   x 

Richard Lees     

Hilde Bunæs   x 

Line Flatebø     

Theres Riss ikke hatt valg x 

Marte Myhrer-Hoaas     

Melih Egemen Yavuz   x 

Kristin Fjelnseth Wold Kristin Wold (1A) er valgt x 

Tord Songe-Møller   x 

Camilla Sekse   x 

Ida Marie Kjellsen ikke vært valf x 

Kirsten Holtmon Resaland ikke vært valg   

Stefan Landrø     

Torkel Westgaard   x 

Kristin Brenna     

Bjarne Rålm   x 

Linda Hansen Belseth   x 

Maja Helene Lunde Begge er likestilte ifht verv x 

Synøve Granly Macrae   x 

Knut Tomas Dalen     

Marianne Kim Brill   x 

 

I tillegg stilte rektor Sverre Andenæs 

1. Rektor orienterer 

Rektor startet med å orientere litt om bemanning på skolen. Det har vært noen omrokkeringer, blant 

annet har miljølærer blitt ny inspektør, og Victoria er nå fungerende AKS-leder. 

Rektor minnet FAU på å ikke underslå hvor viktig foreldre og FAU er, de er veldig viktige for skolen. 

Skolen skal følge opp valg så alle plasser i FAU blir fylt. Elevene kjenner godt til FAU, og det er mange 

tradisjoner som barna har savnet det siste året (åpen kveld).  Rektor understreket at det er viktig å ha 

lav terskel for å ta opp ting. 

Skolen hadde fellessamling for barna 27. august, alle syntes det var stor stas å ha alle samlet igjen. 

Grønt nivå - normal skole, hurra! Det er fortsatt fokus på god hygiene, men stort sett er hverdagen 

nå normal. 

Litt kjedelig med hurtig- og fellestester, men det går stort sett greit. Noen feil utsendelser, nye 

beskjeder og generelt sett en del tull i starten av skoleåret. Lite å gjøre med dette med uklare 

retningslinjer, men ting har gått seg til.  
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Det vil komme tilbud om vaksine til barn over 12 etter hvert. Men det vil fortsette å bli smitte. Skolen 

synes likevel det begynner å bli rutine i det nye regimet. 

Lærere holder seg hjemme selv ved lett snufsing, så det er mye vikarer. Rektor oppfordrer til å tipse 

om aktuelle vikarer, da kan det avtales et møte og kanskje bli tilbudt vikarstilling. 

Antall digitale enheter på skolen skal utvides. Sentral føring i strategi fra Osloskolen krever 1 enhet 

per elev i løpet av 2022. Dette skal ikke nødvendigvis være iPad. Skolen har 170 PC-er allerede 

(ganske nye), disse teller som enheter. Rektor understreker at skolen er opptatt av spenn i 

læringsmetodikk, de kommer ikke til å kaste bort alt av gamle rutiner og verktøy. Mer info kommer! 

Dette skoleåret er det 513 barn på Godlia skole. Alle lærerposisjoner er bemannet. For øyeblikket er 

det utfordrende å skaffe nok lærere, da det er overgang fra 4-årig til 5-årig lærerskole. Heldigvis har 

skolen visst om dette og tatt grep tidlig. Men som nevnt over, er det utfordrende å skaffe nok vikarer 

i perioder med mye sykdom. 

Spørsmål til rektor: 

 • Spørsmål om skolebehovsplanen.  

Det er fullt på Skøyenåsen, så det var planlagt å sende noen til Manglerud. Det pågår en del møter, 

og kan kanskje løses ved å ta i bruk brakker/paviljonger. Det har vært mye dialog mellom Trasop, 

Godlia, Østensjø og mot Skøyenåsen. Høringssvar sendt, og masse møter. Ingenting er offisielt 

bestemt ennå, og skolen vil informere når de vet mer. 

 • Spørsmål om valg til elevrådet.  

Skolen legger seg flat, de har hatt en dårlig prosess. Ville finne kandidater (gode) fort. Ble gjort 

sonderinger om hvem som kunne tenke seg, trodde de hadde gjort det grundig, men det var ikke 

gjort grundig nok. Så det resulterte i at noen ble lei seg. 

Det er beklaget fra skolen til elevene i 7. trinn, men valget har ikke blitt gjort om på. De som ble lei 

seg er nå fornøyd med sine oppgaver, så stemninger er god nå. Skolen tar likevel selvkritikk på 

prosessen og vil gjøre det annerledes senere år. 

Generelt om valg – innspill på at man kanskje ikke skal lese opp hele valgresultatet, men bare de som 

vinner. Ikke ta med de som har fått 0 stemmer… 

 

Leirskole 

Skolen tenker å utlyse en minikonkurranse om neste periode, da avtalen går ut med Oksnøen neste 

sommer. Gjelder for 5 år om gangen. 

Aktuelle leirsteder er Kragerø maritime, Haraldvangen, Oksnøen 

På FAU-møtet kom det veldig gode tilbakemeldinger på Oksnøen, alle som har hatt barn der (og vært 

der selv) er ekstremt fornøyde. 

2. Valg i FAU 

Følgende ble valgt til FAY-styret for skoleåret 2021/22: 

Leder – Torkel Westgaard (gjenvalg) 
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Kasserer - Melih Egemen Yavuz (gjenvalg) 

Sekretær – Kristin Wold (ny) 

Nestleder – ikke besatt. Velges neste FAU-møte. 

 

3. Fordeling i arbeidsgrupper: 

Åpen kveld Trafikkgruppa AKS Skolemiljøutvalg Temakveld 

Linda Hansen 
Belseth Therese Riss Ubesatt Maja Lunde  Camilla Macrae 

Camilla Sekse - leder 
Tord Songe-Møller - 
leder   Camilla Sekse 1 ubesatt (minst) 

Ida Marie Kjellsen Melih Egemen Yavuz       

Hilde Bunæs Kristin Wold       

Therese Riss         

          

          

          

 

Det er behov for å plassere flere i arbeidsgrupper, så dette temaet vil bli tatt opp på neste møte. 

4. Eventuelt 

Det var ingen saker på eventuelt. Møtet hevet 20:45. 


