
Referat fra FAU-møte for Godlia skole 

 

Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Stian Berg (1A), Bente M. Rystad (1B), Petter Andersen (2A), Helge Kvandal (2B), 

Sella Aarrestad Provan (2A), Martin Meier (3A), Hans Marius Sandaas (3B), Lise H. Eide 

(3B), Christine N. Brattenborg (4B), Gudrun T. Andersen (5B), Tor Hvidsten (5B), Frederik 

Gullerud (5A), Anders G. Kjøstvedt (5A), Audun Brekke Skrindo (6A), Ida Marie Eide (6B), 

Kari Breisnes (7B), Eldrid Byberg (7C), Anita Moe-Riise (7C) og Solveig Husøy (7A). 

 

 

1. Rektor orienterer 
 
 
a) Handlingsplan for et godt psykososialt miljø 

Rektor orienterte om strategiske plan og handlingsplan for skolens arbeid med det 
psykososiale miljøet blant elevene. Han la særlig vekt på at samtlige av skolens 
ansatte har en aktivitetsplikt. Samtlige ansatte har ansvar for å gripe inn dersom en 
eller flere elever ved skolen har behov for hjelp. Dette er eksplisitt forankret i 
Opplæringslovens § 9a-3, som rektor redegjorde for.  
 

b) Skolemiljøutvalgets rolle og sammensetning 
Rektor orienterte om hvilke oppgaver som er tillagt Skolemiljøutvalget (SMU). SMU er 
et rådgivende organ for skolens arbeid med det psykososiale miljøet ved skolen. Her 
sitter det også et medlem i Bydelsutvalget, og SMU kan dermed være en kanal inn i 
det politisk i kommunen. FAUs medlem i SMU er Helge Kvandal.  
 

c) Erfaring fra temabaserte foreldremøter 
Rektor ba om tilbakemeldinger fra FAU på de siste foreldremøtene, hvor elevenes 
arbeid med matematikk var i fokus. Alle foreldre ble gitt et innblikk i hvordan det 
arbeides med matematikk på deres trinn. FAUs tilbakemeldinger var positive. 
 

d) Elevers bruk av smartklokker med telefonfunksjonalitet 
Rektor orienterte om at det er et tiltagende problem at elever ved skolen har klokker 
med mobilfunksjon. Elever blir oppringt av sine forelder i skoletiden, og de ringer selv. 
Rektor ba om at FAU har en mening om dette. Dette blir tatt opp som en egen sak på 
neste FAU-møte 30. mai, men de umiddelbare reaksjonene fra FAU var at det var liten 
forståelse for at en slik praksis var nødvendig, og at skolens foreldre bør ha forståelse 
for at det er upassende å ringe sitt eget barn i skoletiden – dersom det ikke er 
eksplisitt behov for det.  
 



e) Rekruttering av lærere til neste skoleår 
Rektor informerte om at det er over 100 søkere til skolens 5 ledige stillinger. Det er 
attraktivt å jobbe på Godlia skole. 
 

f) Foreldreundersøkelsen 
I løpet av mars-april blir vi foreldre bedt om å delta i foreldreundersøkelsen «Hvor 
fornøyd er du med ditt barns skolemiljø?» Undersøkelsen gjennomføres av 
Utdanningsetaten og er felles for hele Oslo. Rektor er spent på resultatene.  
 

g) Samarbeid med Trasop og Østensjø skoler om skolemiljø 
5.-7.-trinn på Godlia samarbeider med Trasop og Østensjø som å skape best mulig 
skolemiljø. I den forbindelse har elevrådet ved skolen formulert en liste over ting de er 
fornøyde med ved skolen vår. Listen spente fra det store til det lille – fra «kule» lærere, 
egen klasseball og vissheten om at det vil bli tatt tak i mobbing og utestenging - og det 
er tydelig at det er mange grunner til å være glad i skolen sin.  
 

h) Sommerskole 
Også i år er Godlia vertskap for Sommerskolen i Oslo. Rektor oppfordret foreldre til å 
melde barna sine på et tilbud.  

 

2. Nytt i arbeidsgruppene 

AKS-gruppa: Det har ikke kommet opp noen saker vedrørende AKS siden forrige FAU-
møte.  
 
Driftsstyret: Mange av de samme sakene som rektor orienterte om i møtet var blitt 
behandlet i driftsstyret. Driftsstyret har i tillegg avgitt høring i saken om utvikling av 
ressursfordelingsmodell for grunnskolene, omtalt på forrige FAU-møte.  
 

3. Trafikk 

Trafikkdag: Tre FAU-representanter gjennomførte trafikkobservasjonsdag i slutten av 
januar, hvor trafikken i Vetlandsveien nærmest skolen, samt på parkeringsplassen, ble 
observert. Hovedinntrykk var at det på dette strekket stort sett kjøres forsiktig, med lav 
hastighet. Det er mulig at tilstedeværelsen av voksne med refleksvest bidro noe til dette. 
Det ble dessverre observert noen situasjoner med farefull opptreden fra 
bilister/foreldre/barn:  
 
- Innkjøring mot bom til skolen og deretter rygging ut igjen mot veibanen.  
- Barn som krysser veien rett bak bilene til foreldrene.  
- Stans for å slippe av elever på lite egnede steder med andre biler bak og unger som 
skjener ut rett ut der bilene som kommer bak kjører.  
 
Det er var enighet om at det var behov for å gjennomføre flere slike trafikkdager i 
skoleåret.  
 
Trafikksikkerheten langs skoleveien til fra Hellerudveien til Godlia skole  
FUA støttet tiltakene i innspillet fra trafikkgruppa v/ Morten Kildahl : 
- Fremme trafikksituasjonen ovenfor skolen, ved Rektor, som igjen må melde inn saken 

til Bymiljøetaten.  
- Orientere foreldre om trafikksituasjonen og Aksjon Hellerudveien 



- Oppfordre foreldre/elever om å bruke Bymiljøetatens Trafikkagent-app for å melde inn 

trafikksituasjoner langs skoleveien. http://www.trafikkagenten.no/ Dette er 

Bymiljøetatens ønskede plattform for tilbakemeldinger ang. Trafikksikkerhet langs 

skoleveiene.  

-  Koordinere med Trasop FAU angående trafikksituasjonen. Trasop FAU har hatt 

saken oppe september 2016, og vedtok å kontakte Godlia FAU.  

 

Morten Kildahl ble utpekt til å representere Godlia FAU i denne aksjonsgruppen.  

 

Andre forhold:  

Det er ønskelig at Trafikkgruppa tar opp behovet for fotgjengerfelt der Godlia parksti 

krysser de ulike veiene nedover mot Godlia stasjon. Her er de mye lite hensynsfull kjøring 

fra bl.a. håndverkere og andre som ikke har fast tilhørighet i området. Det ble videre gitt 

innspill om at det er viktig å arbeide langsiktig med trafikksikkerhetstiltak gjennom flere 

kanaler. Erfaringen fra lokalmiljøet er at det å få gjennomført nye tiltak tar lang tid å 

planlegge i kommunen, og man må ofte følge opp og mase mange ganger, for at det skal 

skje noe. Det ble spilt inn at Trafikkutvalget i bydelen også kan være en viktig alliert i 

trafikkspørsmål knyttet til skolevei. Det kom også innspill om at stiene gjennom 

Godliaskogen er svært glatte nå på vinteren og periodevis lite egnet som skolevei. Det 

medfører at elever i stedet går der det er trafikk. Kan hovedstiene i skogen utbedres? 

Trafikkgruppa tar innspillene med seg i det videre arbeidet med trafikksituasjonen rundt 

skolen.  

Det kom inn forslag fra Tor Hvidsten om å ta kontakt med Trafikkgruppa i Bydelsutvalget 

for Østensjø. Det gir oss en kanal til vi kan forsøke å påvirke gjennom.  

 

4. Temakveldgruppen legger frem forslag 
 
Det blir temakveld 3. mai i aulaen på Godlia skole med Foreningen voksne for barn. 
Gruppen har fått til samarbeid med FAU på Trasop og Oppsal skole. Kvelden skal handle 
om kunnskap og verktøy for å hjelpe barn i alderen 8-18 år å løse vanskelige 
følelsesmessige spørsmål og valg på en god måte. Stikkord: Bygge selvfølelse, tenke 
positivt, bruke erfaringer til å gjøre gode valg.  
 
Det ble gitt støtte til arbeidet og innspill på markedsføring, påmelding og salg under 

temakvelden.  
 
Godlia FAU bidrar med sin del av utgiftene.  

 

5. Åpen kveld 

 
Åpen kveld avholdes 28. mars og 4. april, med trinnene 1.-4. på den første datoen. Neste 
år kan det vurderes om 7. trinn sin fest sammen med andre 7. trinn på naboskolene, som i 
år avholdes 22. april, skal erstatte åpen kveld for de eldste elevene på vår-halvåret.   

 



FAU drøftet muligheter for flere aktiviteter på åpen kveld for å begrense løping og "kaos" i 
gangene. Det var kommet inn gode innspill fra elever knyttet til quiz, fun facts og hip-hop 
dans, som bør vurderes seriøst. I møtet kom det innspill om hinderløype eller annen fysisk 
aktivitet. Andre som har gode ideer til aktiviteter på åpen kveld spiller dette direkte inn til 
gruppens medlemmer.  

 

6. Hva skjer i skolemiljøutvalget (SMU)? 
 
Avtroppende FAU-representant i utvalget Helge Kvandal orienterte om at det har vært 
liten aktivitet i utvalget. Møtene har hatt orienteringspreg fra skolens ledelse. Det er møter 
kun to ganger i året i utvalget. Neste møte er 24. mars. Skolens ledelse, elever, FAU og 
en politisk representant fra bydelen deltar.  
 
Det ble gitt innspill på at det kan være hensiktsmessig for FAU å bruke dette utvalget 
aktivt til å behandle saker som er viktige for elevene og skolemiljøet. Særlig ble 
trafikksituasjonen rundt skolen trukket fram som en viktig sak for SMU. 

 
 

7. Felles kontostruktur 
 
FAU-kasserer Martin Meier informerte: Arbeidet med å få etablert en kontostruktur under 
FAUs konto i DNB, med separate trinnkontoer, nærmer seg realisering. Ny struktur vil 
gjøre det lettere å holde oversikt for FAU, som ansvarlig for finansiering av leirskoler, og 
ikke minst redusere risikoen for at midler blir borte. FAU-kasserer vil være hovedansvarlig 
for kontostrukturen og ha ansvar for å autorisere de konto-ansvarlige for de ulike 
trinnkontoene. Den nye løsningen vil også gjøre det mulig å benytte VIPPS for innsamling 
av penger.  
 
FAU besluttet at dagens midler skal samles i en trinnkonto for hvert trinn, uavhengig av 
hvilken struktur man har på trinnene i dag. Trinnkontoene merkes med årstallet til 
elevene, fremfor klassenavn for å begrense administrasjonen rundt kontostrukturen.  
 
Det gjenstår å få oversikt over hvem som i dag har ansvar for trinnkassene/-kontoene. 
FAU-kasserer trenger oversikt over disse for å kunne få autorisert brukerne og innbetalt 
midler til den nye kontostrukturen.  
 

 
8. Skolefoto 

 
Saken ble utsatt til neste FAU-møte. Det ble informert om at skolen ønsker at fjorårets 
leverandør Lima foto blir byttet ut. Medlemmene ba om at det sendes ut en innstilling i 
saken sammen med sakspapirene til neste møte.  
Hilde Norstrøm Lae fortsetter å samle inn tilbud og legger fram en innstilling på neste 
FAU-møte. 
 

 
9. Gjenglemt tøy 

 
Pga. lagringsplass ønsker skolen å kjøre bort uavhentet tøy 4 ganger per år, i stedet for til 
jul og til sommeren som hittil gjort. Skolen sier imidlertid at de ikke har kapasitet til å legge 



frem tøy for gjennomgang fra foreldre to ekstra ganger i året (høst og vår). Saken har blitt 
behandlet i tidligere FAU-møter, hvor FAU har åpnet for at foreldre kan bidra til å legge 
frem tøy høst og vår.  
 
Etter forrige møte har det blitt avklart at foreldre kan gjøre dette arbeidet på kveldstid, slik 
at det er lettere å få det til å passe for flere å stille opp. Gudrun Andersen og Lise Eide sa 
seg villig til å ta ansvar for organisering av arbeidet inntil videre. 
 

 
10. FAU-lageret i kjelleren, behov for innkjøp 

Rommet har blitt ryddet. Det er behov for hyller på lagerrommet. Bedre orden vil hjelpe til 

å holde god oversikt, slik at ikke ting blir ødelagt og mindre kan kastes. Det er funnet 

IKEA-hyllesystem som gir hyller på begge sider av rommet for om lag kr. 2500. Det skal 

samarbeides med vaktmester om å ta eksakte mål. Det skal videre undersøkes med 

FAU-representant Bente Rystad som jobber i Jernia om tilsvarende hyller kan skaffes til 

en rimeligere pris. 

Det ble informert fra kasserer om at det ser ut til at vi har penger til dette, forutsatt at det 

blir normale inntekter fra Åpen kveld i nær fremtid.  

11. Eventuelt 

FAU-permer (erfaringspermer) var blitt funnet i et kontorskap. Styret tar ansvar for å se 

gjennom disse og å legge evt. innhold av verdi i FAUs lagringsløsning i Dropbox. 

 

Referenter: Audun Brekke Skrindo, Tor Hvidsten og Anders G. Kjøstvedt 


