
Referat fra FAU-møte for Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 06. desember 2016 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

 

Tilstede: Stian Berg (1A), Morten Kildahl (1B), Steinar Hødnebø (1C), Petter Magnus 

Andersen (2A), Lillian Prestegaard (2B), Lise Helset Eide (3A/B), Martin Meier (3A) (sak 3 og 

4), Christine Nybø Brattenborg (4B), Elin Evang (4B), Anders Kjøstvedt (5A), Gudrun Totland 

Andersen (5B), Hilde Norstrøm Lae (5C), Ellen Opdahl (6A), Ida Marie Eide (6B), Kari 

Breisnes (7B), Anita Moe-Riise (7C), Eldrid Byberg (7C) 

 

1. Rektor orienterer 

Nasjonale prøver 

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn er kommet. Godlia har 

høyere score enn gjennomsnittet for skolene i Oslo og på landsbasis. 

Det gjelder både engelsk, lesing og regning. Ekstra gledelig når elever i 

nedre skikt løfter seg. 

Elevundersøkelsen 

Det er veldig gode resultater. Så å si ikke mobbing. Elevdemokrati og 

vurdering for læring er høyt over gjennomsnittet for skolene i Oslo. Svak 

nedgang på «støtte hjemmefra», «mestring» og «motivasjon» 

sammenlignet med samme undersøkelse i fjor høst, men fortsatt høyere 

score enn gjennomsnittet av de andre skolene. 

Skolens plan for bruk av Skoleplattform Oslo 

IKT skal kobles til læring og kommunikasjon. Skolen har definert hvordan 

plattformen skal brukes i relasjonene lærer-elev, lærer-lærer, ledelse-

ansatt, skole-hjem og ledelse-elev. 



Det innebærer alt fra praktiske fellesbeskjeder, lekser, 

fraværsregistrering, møtereferater og skriftlige vurderinger.  

Det er satt krav til minimumskompetanse hos lærerne. 

Fra og med neste skoleår deles ukeplanene ikke lenger ut på papir, men 

ligger kun i portalen. For de elevene som har behov for det, vil det gjøres 

unntak. 

Fotografering 

Det skal velges leverandør av skolefotografering for neste skoleår. 

Rektor fortalte at skolen hadde blandede erfaringer med nåværende 

leverandør, både mht. praktisk gjennomføring og kvalitet på bildene.  

Se for øvrig sak 5. 

IPad 

Skolen har kjøpt inn et klassesett med iPad, som i første omgang skal 
brukes i læringsarbeidet på 1. trinn. Det er tenkt at iPad til en viss grad 
skal erstatte PC på førstetrinn. Ordningen vil evalueres og vurdert utvidet 
til flere trinn etter hvert. 

Gjenglemt tøy 

Det er store mengder tøy som blir glemt/mistet på skolens område, og 

skolen har ikke lagringsplass. Det er snakk om store verdier, og Rektor 

ba derfor foreldrene gi sine synspunkter på hvordan dette skal håndteres. 

Se sak 6. 

50-årsjubileum 

Neste år feirer Godlia skole 50 år! Det vil markeres på ulike vis gjennom 

hele året (bla. i 17. maitoget og på sommerfesten). Vi kan glede oss! 

 
2. Status i arbeidsgruppene 

 
Åpen kveld 
 



Gruppen har arrangert to kvelder, med godt oppmøte. De har laget en 
oppdatert liste med oversikt over hva man skal huske på ved planlegging 
og gjennomføring. 
 
Temakveld 
 
Økonomiske rammer har betydning for valg av tema/foredragsholder, og 
må avklares. Gruppen vil komme med et forslag til tema til neste møte 
17. januar). 
 
Trafikk 
 
Det planlegges en refleksaksjon i samarbeid med Trasop. Veiledning om  
kjøremønster er sendt ut på nytt til alle foreldre. 
Det er en utfordring med ungdommer som råsykler på skoleveien. Dette  
er tatt opp på foreldremøter på Skøyenåsen. 
Det blir mer belysning på parkeringsplassen ved Oppsal arena i løpet av  
2017, i regi av Bymiljøetaten. 
 
AKS 
 
Lav aktivitet. 
 
Driftsstyret  
 
Det jobbes med strategisk plan. Budsjett i januar. 
 

3. Økonomisk status 
 

Per 30. juni hadde FAU i underkant av 18 800 kr på konto. Etter Åpen 
kveld i høst er det ca. 27 800 kr.  
Forrige skoleår kostet bussen på 17. mai 20 250 kr. I tillegg ble det 
arrangert to temakvelder, og det påløp ellers kun enkelte mindre 
kostnader. 

 
4. Leirskole 

 
FAU vedtok i mai i år at sommerfestene skal organiseres på en litt annen 
måte enn tidligere. 5. trinn skal levere inn regnskap etter sommerfesten. 
Trinnet beholder en andel av overskuddet på 450 kr per elev, mens 
resten av beløpet beholdes av FAU. Dersom overskuddet fra 
sommerfesten blir lavere enn 450 kr per elev, kan man søke FAU om et 
tilskudd/mellomlegg slik at hvert trinn sitter igjen med 450 kr per elev til 



leirskole (uavhengig av antall elever på trinnet, vær og andre forhold som 
kan utgjøre store forskjeller trinnene imellom). 

 
Det er viktig at trinnene får denne informasjonen i god tid. Anders 
kontakter 5. trinns sommerfestkomité. 

 
Det er ulikt hvor bevisste man er på hvert trinn å spare jevnt og trutt opp 
gjennom årene. For å få et bilde av tilstanden på de ulike trinnene, 
sjekker representantene ut status med klassekontaktene. Deretter 
sender tilbakemelding til Ellen, som sammenstiller.  
 
Anders kontakter Rektor for avklaring av hvem som dekker utgifter til 
transport. 
 

 
5. Skolefoto 

 
FAU har mottatt to tilbud om skolefotografering. Det er delte erfaringer 
med firmaet som har tatt bilder de siste to årene. Hilde ber om tilbud fra 
et tredje firma.  

 
6. Gjenglemt tøy 

 
Navnet tøy fordeles så godt det er mulig, men en god del tøy hentes ikke 
(en del ligger i glemmekasser, som også kan være i en annen etasje enn 
der man har egen garderobe). Ett alternativ er at skolen legger frem tøy 
til faste datoer, slik at alle kan komme og lete etter sitt tøy. 
 
Det er også et alternativ at de eldste elevene deltar i arbeidet med å 
sortere tøyet som er merket. FAU ønsker å spille saken inn til elevrådet, 
for å høre hvordan de mener dette kan løses. Anders følger opp saken 
via Rektor.  

 
7. Samarbeid med Trasop skole om gevinster til 17. mai 

 
FAU på Trasop ber 4. trinn på Godlia om å bidra med gevinster til 
arrangementet på Trasop skole på 17. mai.  
 
FAU mener det er rimelig å bidra, ettersom det er en del barn fra Godlia 
som deltar hvert år. Det kan imidlertid ikke pålegges alle foreldre at de 
skal bidra med mange gevinster. 
 



Hvis alle barn skal ha en premie for hver eneste aktivitet, gir det ikke en 
gevinst for miljøet. FAU ønsker heller at man kan «samle opp poeng», 
og deretter få en liten premie. 

Anders kontakter FAU på Trasop med våre synspunkter. 

 
8. Eventuelt 

 
FAU disponerer et rom i kjelleren på skolen, og der behøves det 
opprydning! Noe må kastes, og det bør settes opp hyller.  
 
Ida har tatt initiativet, og Petter meldte seg til å delta! 
 
 

 
 
 

Referent: Ellen Opdahl 


