
Til FAU-representanter 2019/2020 

 

Referat fra FAU-møte Godlia skole 4.desember 2019 

Tilstede: Therese Berggren Knudsen (2A), Lene Valsvik Hagen (1B), Marianne B. Optjernsberget (7A), 

Bjarne Rålm (4A), Morten Kildahl (4B), Silje Nålsund (2B), Hans Marius Sandaas (6B) Frode Aksnes 

(6A), Maren Kjellsen (4C), Jan-Egil Aakernes (5C), Ingrid Halvorsen (3B), Bente Svendsrud (6A), Siri 

Malene Torgeirson (1C), Lena Andersen (3C) 

 

1. Rektor orienterer  

Desember er trafikkmåned på Godlia, og i samarbeid med Trasop skal det arrangeres trafikkaksjoner 

9/12 og 16/12 for å bevisstgjøre foreldre som leverer barn med bil på den utfordrende 

trafikksituasjonen rundt skolene grunnet rehabiliteringen av Oppsal Arena. Representanter fra FAU 

ved de to skolene skal også delta.  I tillegg blir det informasjon til alle foreldre i alle kanaler; 

ukeplaner og skolemeldinger. 

Som informert om blir det et skifte i ledelsen. Assisterende rektor går over i stilling som rektor ved 

Tveita skole 1.1.2020. Ny assisterende rektor er tilsatt, og selv om Siw Anita vil bli savnet, mener 

rektor at det er funnet en god erstatter i Gro Høydal Nesse. Nesse har bred erfaring fra både 

skoleledelse og som leder av AKS.  

Desember er en travel måned på skolen. Året skal avsluttes og evalueres, og det nye planlegges. 

Akkurat nå jobbes det med å analysere resultatene fra de nasjonale prøvene, og starte det 

strategiske arbeidet mot neste nasjonale prøve, inkludert hvilke tiltak skolen skal iverksette for å 

løfte flest mulig. 

Det gjennomføres også en trivselsundersøkelse for 1.-4.klasse i høst. 

 

2. AKS-leder orienterer om høsten på AKS. 

De ansatte på AKS har jobbet mye med den nye rammeplanen. De er spesielt fornøyde med 

vektleggingen av holdninger og verdier, samt elevens medbestemmelse. Dette skal nå 

operasjonaliseres i arbeidet / aktivitetene på aktivitetsskolen. Den nye læreplanen vektlegger også 

yrkesfag og i februar skal AKS ha et prosjekt i to uker med vekt på yrkesfag. AKS kommer da til å 

spørre om noen i foreldregruppen kan tenke seg å være med å lage et opplegg.  

De ansatte har også jobbet en del i forhold til satsningen Barnehjernevernet.   

AKS-leder er fornøyde med at kurskatalogen var tilbake i høst. Det har vært god oppslutning om 

kursene, men de ser at elevene er mest motiverte i starten av kursperioden. Ny kurskatalog for 

perioden etter jul kommer fredag 6.desember.  

AKS har hatt et stramt budsjett i hele 2019, men skal gå i 0 ved utgangen av året. Det stramme 

budsjettet har blant annet ført til at det ikke har vært mulig å investere i nye leker på AKS.  

 

3. Diskusjonssak: Opplegget rundt «Åpen kveld». Se saksunderlag 



Det har ikke kommet inn noen konkret saker om opplegget rundt «Åpen kveld». Det var av den grunn 

ingen som ønsket endringer i hvordan kvelden arrangeres, men det ble foreslått at alle barna får en 

bong hver som kan brukes i kafeen. I tillegg ble det foreslått å vurdere om aktivitetene fenger alle 

eller om man skal ha noen andre aktiviteter. «Åpen kveld»-gruppa tar med forslagene og vurderer 

endringer ved vårens arrangementer 

Det var også enighet om at Åpen-kveld-arrangementene skal generere inntekter også utover det som 

er helt nødvendig for kunne ha midler også til andre formål. 

 

4. Diskusjonssak: Forespørsel fra FAU ved Trasop skole vedrørende 

ettermiddagsarrangementet 17.mai.  

Det har vært kontakt mellom skolene vedrørende dette tidligere, men da kun for at også FAU på 

Godlia skulle skaffe premier til de ulike aktivitetene.   

Det ble besluttet at FAU-leder avklarer med FAU-leder ved Trasop om hvordan de tenker seg at 

foreldre ved Godlia kan bidra, og saken tas opp igjen i januar 

 

5. Status i arbeidsgruppene 

Trafikkgruppa har jobbet med trafikkaksjonene i desember som rektor orienterte om.  Det er også 

kommet et brev fra bydelsadministrasjonen om innspill til mindre strakstiltak for å ivareta 

trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet på skoleveiene.  

Åpen-kveld: Arrangementene i høst gikk bra. Overskuddet fra de to kveldene var på 17 738.- Det 

fungerte bra å ha en annen inndeling av klassene på arrangementene (1-3. klasse / 4-7. klasse). Det 

var noen utfordringer vedrørende kommunikasjon mellom gruppemedlemmene i forkant av 

arrangementene, og gruppa oppfordres til å velge en som har hovedansvaret ved hvert arrangement.  

Dette kan gå på rundgang så ikke en sitter med hovedansvaret hver gang. 

Temakvelder: Gruppa har vært i kontakt med en mor på 7.trinn som har gitt innspill på mange 

temaer som kan egne seg til foredrag, og jobber videre med å utvikle et opplegg. Arbeidsgruppa har 

ikke hørt noe fra Trasop. FAU-leder purrer på Trasop. 

Driftsstyret: Utover det som rektor og AKS-leder allerede hadde orientert om kunne 

driftsstyrerepresentanten legge til at AKS-leder tok opp den uforutsigbare finansieringen av AKS. AKS 

finansieres av hvor mange barn som til enhver tid benytter tilbudet, og dette kan variere gjennom 

året. Dette tas med videre av politikeren som sitter i driftsstyret.  

Skoleårets første SMU-møte er berammet til mandag 9/12 

Det var ingen til stede fra AKS-gruppa 

 

6. Valg av driftsstyrerepresentanter for perioden 1.1.2020-31.12.2021 

Bjarne Rålm og Frode Aksnes meldte seg som representanter til driftsstyret. Bjarne Rålm går inn som 

leder. Lene Valsvik Hagen og Maren Kjellsen meldte seg som vara. 

 



7. Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt  

 

Referent: Lena Andersen 


