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Referat FAU-møte for Godlia skole 
 
Tid: Mandag 10. oktober 2016 kl. 19:00-21:00 
Sted: Personalrommet 
 
 
Tilstede: Stian Berg (1A), Morten Kildahl (1B), Steinar Hødnebø (1C), Sella Aarrestad 
Provan (2A), Helge Kvandal (2B), Lise Helset Eide (3A/B), Martin Meier (3A), Hans 
Marius Sandaas (3B), Christine Nybø Brattenborg (4B), Elin Evang (4B), Fredrik 
Engelstad Gullerud (5A), Anders Kjøstvedt (5A), Hilde Norstrøm Lae (5C), Ellen 
Opdahl (6A), Ida Marie Eide (6B), Solveig Husøy (7A), Kari Breisnes (7B), Anita Moe-
Riise (7C), Eldrid Byberg (7C) 
  
 

 
 
Saksliste: 
 
 

 

1. Rektor orienterer 
 

 Årlig elevundersøkelse for 5.-7. trinn er på trappene 
 

 Ny trivselseundersøkelse skal gjennomføres på 1.-4. trinn 
 

 I 2015 ble deler av Østensjø skoles inntaksområde overført til 
Godlia og Manglerud. Etter at paviljong på Østensjø er på 
plass, tilbakestilles inntaksområdet 

 

 Fotografering av elevene er gjennomført. Rektor setter pris på 
tilbakemelding på resultatet. Er det aktuelt å kun tilby digital 
versjon senere? 

 

 Det pågår en oppgradering av uteområdet, med positiv 
respons 

 

 Foreldremøter er gjennomført på alle trinn, FAU kan gjerne 
komme med synspunkter på gjennomføringen 

 
 

Tell og regn: 
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Det har en stund vært en stor satsning på regning på Godlia skole.  

Det har vært kompetansetiltak for alle lærerne, og kurs og 
nettverkssamlinger har gitt inspirasjon og nyttige verktøy/metoder. 

Utviklingen har vært positiv, og nasjonale prøver i 2015 ga svært 
gode resultater. 

Besøk fra Skøyenåsen har gjort det tydeligere hvilke ferdigheter 
som forventes ved utgang av 10. klasse. 

Lærerne skal gjennomføre nasjonale prøver for 5. og 8. trinn. 

FAU er veldig positive til dette arbeidet! 

For å sikre at behov for individuelle tiltak i norsk, engelsk, matte 
eller naturfag blir fanget opp, har skolens ledelse og lærerne en 
systematisk gjennomgang av hver eneste elev to ganger per år, i 
tillegg til at tiltak drøftes fortløpende gjennom skoleåret. 

Skolen skal delta i en satsing i regi av Utdanningsetaten om 
grunnleggende skriveferdigheter fra denne høsten. 

 

2. Konstituering av FAU  
 
Følgende styre ble valgt for 2016/2017: 
 
Leder: Anders Kjøstvedt 
Nestleder: Hilde Norstrøm Lae 
Kasserer: Martin Meier 
Sekretær: Ellen Opdahl 
 
 

3. Økonomisk status 
 
Ny kasserer settes inn i den økonomiske situasjonen før neste 
møte, ved hjelp av tidligere kasserer. 
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4. FAUs arbeid fremover – hva og hvordan? 
 
En del aktiviteter følger av FAUs årshjul. Det haster med å komme i 
gang med arbeidsgruppene (se sak 5). 
 
FAU skal bla. påse at 4. trinn tar ansvar for 17. maifrokosten, og at 
5. trinn gjennomfører sommerfesten. 
 
For å sikre at skriftlige oppsummeringer fra tidligere års 
arrangementer overføres til neste år, kan vi f.eks. bruke drop box. 
 
 

5. Fordeling i arbeidsgrupper 
 
Driftsstyret: 
 
Sella Aarrestad Provan fortsetter som representant. 
 
Hans Marius Sandaas overtar for Christine Nybø Brattenborg 1. 
januar 2017. 
 
Lise Helset Eide er ny vara. 
 
Skolemiljøutvalget: 
 
Helge Kvandal fortsetter som representant. 
 
Fredrik Engelstad Gullerud er vara. 
 
 
Følgende arbeidsgrupper ble dannet: 
 
Åpen kveld: 
 
Ida Eide 
Steinar Hødnebø 
Martin Meier 
Elin Evang 
Andreas Heimdal 
 
Trafikkgruppen: 
 
Stian Berg 
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Anders Kjøstvedt 
Morten Kildahl 
Fredrik Engelstad Gullerud 
 
 
AKS: 
 
Anita Moe-Riise 
 
Temakveld: 
 
Solveig Husøy 
Helge Kvandal 
Kari Breisnes 
Eldrid Byberg 
Christine Nybø Brattenborg (etter jul) 
 
 
 
Det er per i dag ikke noen som koordinerer natteravnarbeidet i 
bydelen. Vi avventer derfor å opprette egen arbeidsgruppe. 
 
 

6. Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 

 
Referent: Ellen Opdahl 


