
Referat fra FAU-møte for Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Morten Kildahl (1B), Steinar Hødnebø (1C), Anders G. Kjøstvedt (5A), Gudrun 

Totland (5B), Audun Brekke Skrindo (6A), Ellen Opdahl (6A), Ida Marie Eide (6B), Kari 

Breisnes (7B), Eldrid Byberg (7C), Synøve Granly Macrae (kommende 3A), Morten Skogø 

(kommende 3B), Jesper Holmkvist Svenssen (kommende 3C), Marianne Optjernsberget 

(kommende 5A), Grete Høylo Larsen (kommende 5A) 

 

 

1. Rektor orienterer 
 
a) Neste års lærere 

 
Det er ansatt 7 nye lærere, både ferske og erfarne. Det blir økt lærertetthet på 1.-4. 
trinn fra høsten av. Klassekontaktene blir orientert først, deretter kommer det 
informasjon til alle foreldre torsdag 1. juni om hvilke lærere de ulike klassene har fra 
høsten. 

 
b) Oppstart nytt 1. trinn 

Høstens 1. trinn er på besøk tre dager denne uken. Det blir 3 relativt små klasser. 

c) Sommerfest 

Skolens sommerfest er 15. juni. 5. trinn er som vanlig delegert ansvaret for å 

arrangere. Pga. skolens 50-årsjubileum blir det litt ekstra festivitas. Det planlegges en 

fin forestilling kl. 18 den kvelden. Øvelser med proffe instruktører pågår. Det blir også 

en utstilling innendørs. 

d) Besøk av skolebyråden 
 

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl kommer på besøk 16. juni. Hun ønsker å møte 
ledelse, ansatte og elever, for å se hvordan Godlia skole jobber faglig (bl.a. 
satsningen på matematikk), med skolemiljø, AKS m.m. 

 

e) 17. mai-tog 
 



Skolen tok forrige år en beslutning om at 2. trinn ikke skulle gå i 17. mai-toget, og 
dette var med tilslutning fra FAU. Årsaken er at det har vist seg at 2. trinn ikke alltid er 
modne til å gå så pass langt, det er også en del ventetid. Vedtaket ble ikke gjort godt 
nok kjent for alle, så en del barn og foreldre på 2. trinn ble skuffet da de i vår leste 
skolens informasjon om 17. mai. Skolen åpnet derfor for at 2. klassingene som 
ønsket det, likevel skulle få gå i toget i år. Ca. en tredjedel av elevene deltok. De 
sikkerhetstiltakene som var mulig å gjøre var gjort, slik at det skulle være trygt for 
skolebarna å delta i toget. 

 
f) Leirskole 

Godlia skole har inngått avtale med Oksnøen Leirskole, som hovedsakelig har 

aktiviteter relatert til sjø. Uke 22 er resevert for skolen hvert år fremover. Årets 6. trinn 

er første kull ut denne uken, og de første tilbakemeldingene vi får derfra er veldige 

positive! Ungene har det helt topp, med mange aktivitetstilbud og hyggelig personale. 

I tillegg er visstnok maten også veldig god! 

g) Foreldreundersøkelse 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen er kommet. Rapportene er ikke ferdig 

bearbeidet enda, men foreldrene på Godlia er stort sett mer fornøyde enn 

gjennomsnittet i Oslo. Dette stemmer godt overens med Elevundersøkelsen. FAU 

trekkes inn i oppfølgingsarbeidet til høsten. 

h) Godlia-dagen og mattedag 

Det er hektisk før sommeren, det blir mattedag 20. juni. Den populære Godlia-dagen 

gjennomføres 21. juni, med skummelgang og det som hører til. 

2. Velkommen til nye FAU-representanter 
 
Nye representanter fra høsten var invitert til møtet, og vi hadde en 
presentasjonsrunde. 

 
 

3. Budsjett og regnskap 

Budsjettet ble gjennomgått. Egenkapitalen er per i dag ca. 38 000 kr. Justert regnskap 

legges frem når eksakt beløp for busser på 17. mai og regnskapet fra sommerfesten 

er klart. 

 

4. Vipps/kontostruktur 

Det er ny kontostruktur, og det er opprettet 1 konto per trinn tilknyttet Vipps. FAU-

representantene må melde fra til kasserer Martin Meier hvordan den praktiske 

overføringen til ny konto skal foregå. 

  



5. Temakveld, evaluering 
 
Temakvelden 3. mai var en suksess! Det var et samarbeid med FAU på Trasop og 
Oppsal Skole, hvor Godlia hadde hovedansvaret for praktisk gjennomføring.  
 
Organisasjonen Voksne for barn holdt foredraget «Kurs i bruk av psykologisk 
førstehjelp for foreldre». Det var ca. 130-140 foreldre som møtte opp. Det var langt 
flere enn antatt, så det var tydelig at temaet var interessant. Temakveldgruppen hadde 
ordnet salg av suppe og kake, så det ble også en liten inntekt der. 
 
Det hadde vært en fordel med mikrofon, ellers fant arbeidsgruppen praktiske løsninger 
underveis slik at alle fikk sitteplass. 
 
Samarbeidet med skolen var godt, og skole-sms hjalp nok på oppmøtet.  
 

 
6. Nytt i arbeidsgruppene  

 
Se sak 7. 

 
7. Årsrapporter fra arbeidsgruppene 

 
Arbeidsgruppene gjennomgikk årsrapportene, som var sendt ut før møtet. 
 
AKS-gruppen: Det har vært liten aktivitet dette året. 
 
Åpen kveld-gruppen: Alle i gruppen var nye i høst. Det er nok en fordel med mer 
overlapping. Det kan vurderes om det skal være flere i denne gruppen. Inndelingen 1.-
4. trinn og 5.-7. trinn fortsettes neste år. Det er flest som møter i den yngste gruppen. 
 
Trafikkgruppen: Har arrangert trafikkaksjon og spilt inn trafikk som tema til 
Skolemiljøutvalget. Innspill er også formidlet til Bydelsutvalget. 
 
Har en representant i arbeidsgruppen for «Aksjon Hellerudveien». Ønske om 
fartsdump i Vetlandsveien og fotgjengerfelt ved Godlia Parksti, også strøing i skogen 
vinterstid. Diskuterer med Trasop skole å ha felles trafikkaksjoner. Rektor har foreslått 
en trafikkaksjon ved skolestart til høsten, slik at gode rutiner etableres tidlig. 
 
Styret: Hatt kontakt med Rektor, og forberedt FAU-møtene. Sjekket at 17. maifrokost 
og sommerfest ivaretas av ansvarlige trinn. Jobbet med ny kontostruktur, se sak 4. 
Snart er også VippsGo på plass. Dkumentasjon, referater, tips og erfaringer er samlet 
i Dropbox, og mer vil legges til fortløpende. Alle representantene har tilgang her, noe 
som letter kontinuiteten i arbeidet. 

 
8. Åpen kveld, forslag om flere arrangementer per år 

 
Elevrådet foreslår at det gjennomføres flere Åpen-kveldarrangementer per år. Dette 
vil kreve ekstra innsats fra foreldre som må stille opp som vakter og kakebakere. Det 
er stor variasjon i hvordan trinnene løser oppgavene. Tips fra 1. trinn er å lage en 
oversikt over alle oppgaver som venter til og med 7. trinn. Da er det letter å se hvilken 
innsats som forventes. 
 
 



FAU vil ta opp denne saken til høsten. 

 
9. Skolefotografering 

 
Tilbud fra 3 leverandører er vurdert. Kriterier har bl.a. vært pris, muligheten til å bestille 
kun de bildene man vil ha (ikke være bundet til en pakkeløsning), fotografering både 
inne og ute og gratis skolekatalog til skole og elever som inneholder både gruppebilde 
og portrettbilde. 
 
Det tas rask kontakt med Foto Norden, som FAU vurderer å ha det beste tilbudet. 
Fotograferingen skal skje så tidlig som mulig i skoleåret, viktig å unngå andre 
arrangementer slik at flest mulig kan delta. 
 

10. Barnetoget 17. mai 
 
17. mai-tog ble tatt opp av Rektor i sak 1 e). Det ble derfor tatt opp som en generell 
påminnelse at alle representanter har et ansvar for å formidle relevant informasjon 
både til og fra trinnet vi representerer. Vedtak som er gjort skal være kjent for de det 
gjelder nå og/eller i fremtiden! 
 
På første møtet til høsten (29. august) diskuterer vi hvordan denne dialogen kan 
gjøres best mulig. 

 
11. Eventuelt 

 

 Gudrun: Rydding av gjenglemt tøy er gjennomført. 8 søpleposer var samlet inn etter 
jul! Få foreldre sjekket om tøyet tilhørte deres barn, selv om sekkene fikk stå 
tilgjengelig noe ekstra tid. Skolen har avtale med en bydel som får tøyet som ikke blir 
hentet. AKS var positive til å plukke ut navnt tøy på forhånd, men til høsten bør det 
være enda tettere samarbeid. Fordel å kunne bruke skole-sms? Barna vet ofte hvem 
som eier hvilket plagg, la dem se gjennom først? 
 

 Anders: Sommerfestkomitéen har spurt om FAU er interessert i å kjøpe inn bord som 
kan brukes til sommerfestene, i stedet for å leie. Har imidlertid ikke levert inn noe 
konkret prisoverslag før møtet, og det er kun et par uker til festen. FAU er positive, og 
kan vurdere saken før neste års sommerfest. 
 

 Gudrun: Viktig med god informasjon om leirskole til høsten. Både om selve stedet, og 
det økonomiske rundt det. Anders har allerede planlagt å delta på 1. trinns første 
foreldremøte til høsten, for å informere om dette og annen relevant informasjon 
foreldre bør ha fra starten av 
 

 Synøve: Hva er foreldrenes rolle mht. barnas lekser? Hvor mye/hvordan forventer 
skolen at foreldrene skal støtte opp? Oppleves at det er ulik praksis mellom trinnene. 
Hva er skolens synspunkter? Skal FAU gi en generell uttalelse? Dette blir et tema til 
diskusjon til høsten. 
 

 

 

Referent: Ellen Opdahl 


