
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 5. desember 2017 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Ellen Maria Hana (1A), Ellen Cathrine Andersen (1C), Bjarne Rålm (2A), Steinar Hødnebø (2C), 

Jesper Holmkvist Svenssen (3C), Hans Marius Sandaas (4B), Marianne Blakstad Optjernsberget (5A), Elin Evang 

(5B), Ellen Opdahl (5B), Gunhild Braathen (6A), Frida Eidelbrekt (6B), Hilde Norstrøm Lae (6C), Sella Aarrestad 

Provan (7A), Audun Skrindo (7A), Ida Marie Eide (7B) 

 

1. Rektor orienterer 
 
a) Leksehjelp 
 
Rektor forteller at det er veldig mange elever på Godlia som 
benytter seg av leksehjelptilbudet. På forrige FAU-møte kom det et 
ønske fra noen om at leksehjelpen kunne vare en time i stedet for 
en halv time, slik at barna rekker å gjøre flere lekser.  
 
I følge Rektor er mange elever slitne kl. 14, og ikke alle vil få så 
stort utbytte ved en eventuell utvidelse til en time. Det er mange 
færre elever på morgenen, og lettere å få hjelp. Elevrådet ønsker at 
det skal tilbys leksehjelp både morgen og ettermiddag, slik det er i 
dag. Leksehjelpsordningen evalueres etter hvert skoleåret.  
 
b) Elevundersøkelsen 

 
Undersøkelsen måler trivsel, støtte fra lærer, støtte hjemmefra, 
vurdering for læring, læringskultur, mestring, motivasjon, 
elevdemokrati og medvirkning, felles regler, om man blir mobbet av 
andre elever på skolen, fysisk læringsmiljø, praktisk opplæring, 
variert opplæring, relevant opplæring og innsats. 
Sammenlignet med gjennomsnittet av andre skoler, har Godlia 
skole veldig høy score på alle punkter. Det er også en forbedring fra 
forrige skoleår. 
 
Arbeidet for de gode resultatene skal fortsette, når ny strategisk er 
utarbeidet. 



 
c) Nasjonale prøver 

Resultatet for prøvene er fordelt på tre nivåer. Godlia har veldig få 

elever på nivå 1 (laveste nivå), både for lesing, regning og engelsk, 

og mange elever på nivå 3. Engelsk på nivå 3 er eneste området 

hvor vi ikke har nådd målet skolen selv har satt for 2017.  

Nasjonale prøver for 8. trinn viser at tidligere Godlia-elever scorer 

høyt over landsgjennomsnittet på regning og lesing. Noe nærmere, 

men godt over landsgjennomsnittet, i engelsk. 

Det skal jobbes videre med handlingsplanene, mer av det som er 

bra. Det ekstra fokuset som er satt på engelsk, skal fortsette. 

d) Forslag til statsbudsjett og lærernorm 
 

Det ble nylig publisert en artikkel i Aftenposten, hvor det ser ut som 
Godlia skole har et veldig høyt antall elever per lærer. Dette tallet 
er ikke riktig. Tallene var fra 2015, og inneholdt regnefeil. Med riktig 
regnestykke kommer vi ganske likt ut som naboskolene.  
 
Spennende å se hvordan en ev. finansiering vil bli, vi får vite mer i 
slutten av desember. 
 
Enighet i FAU om at lærerne på skolen gjør en veldig god jobb! 
 
 
e) Kampanje 
 
Fra uke 2 starter en ny kampanje for å få elevene til å møte presis 
til timene, både om morgenen og etter friminutt. Det blir også fokus 
på å ha orden i garderoben. 
 
 

2. Status arbeidsgrupper  
 
Temakveldgruppen:  
Gruppen vil kontakte FAU ved Trasop, for å høre om de vil 
samarbeide om et foredrag om nettvett. Det kommer stadig nye 
elever, målgruppen kan være 1.-4. trinn. 
 



Skolemiljøutvalget (SMU) 
Marianne sender oss referat fra forrige møte.  
 
Åpen kveld 
På to kvelder i november tjente FAU 19.000 kr! 
Når det blir flere fester til våren, bør ansvaret fordeles litt mer slik at 
ikke alle i gruppen må være med hver gang. Samtidig er det viktig 
med erfarne folk. 
 
Trafikkgruppen 
Ingen fra gruppen var til stede. 
 
AKS 
Ikke til stede. 
 
Driftsstyret 
FAU må ha en ny representant som kan overta som leder etter 
Sella. Det gjelder fra 01.01.18, og for to år. 
 
Marianne Blakstad Optjernsberget ble valgt som ny representant. 
 
Øvrig: 
Fjerde trinn skal ha et møte med Trasop skole i januar. De ønsker 

et samarbeid med Godlia om 17. mai-arrangementet på 

ettermiddagen. 

 
3. Diskusjonssak: Halloween 

En del barn føler seg utenfor på Halloween. FAU oppfordrer til 
inkludering. Ikke så mange som har muligheten til å invitere alle i 
klassen, men det er en del rimelige lokaler man kan leie. FAU kan 
f.eks. utarbeide en oversikt over slike lokaler. 
 
Ett eksempel på et inkluderende tiltak, er Godlia Velhus. Her kan 
barna møtes, treffe kjente og se på film.  
 
Noen har sagt fra på facebook-gruppen for trinnet når de kommer til 
å gå, og så kan man møtes på samme sted etterpå. 
 
Noen barn får ikke lov til å delta. Kan skolen informere om hva 
Halloween (religiøsitet f.eks.) handler om? Det kan f.eks. skje på 
foreldremøter. 
 



 
4. Diskusjonssak: Oppsalaksjonen 

FAU er bedt om å støtte Oppsalaksjonen, som jobber for å hindre 
bygging av to nye høyhus. Det kan være at FAUs trafikkgruppe vil 
engasjere seg i en eventuell uheldig trafikksituasjon. FAU ønsker 
imidlertid ikke å ta en prinsipiell beslutning om utbyggingsplaner. 
 
 

5. Diskusjonssak: Trafikksikkerheten i Vetlandsveien og 
Hellerudfaret  
 
FAU er spurt om å støtte en henvendelse til Bymiljøetaten, hvor det 
foreslås å gjøre gjennomkjøring i Vetlandsveien og Hellerudfaret 
forbudt. FAU er enig i at trafikksituasjonen er uholdbar, og støtter 
forslaget. 
 
 

6. Eventuelt   

 På 3. trinn har elevene en helseundersøkelse på skolen. Det 
er også samtaler med elevene om kosthold. FAU vil be rektor 
om en oversikt over hvilke planer og retningslinjer som 
gjelder for dette. Hvilke tiltak skal eventuelt iverksettes i 
etterkant, og hvordan involveres foreldre. 

 
  


