
Referat fra FAU-møte for Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 17. januar 2017 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Morten Kildahl (1B), Steinar Hødnebø (1C), Petter Magnus Andersen (2A), Sella 

Aarrestad Provan (2A), Hans Marius Sandaas (3B), Christine Nybø Brattenborg (4B), Elin 

Evang (4B), Fredrik Engelstad Gullerud (5A), Anders Kjøstvedt (5A), Gudrun Totland 

Andersen (5B), Hilde Norstrøm Lae (5C), Ellen Opdahl (6A), Solveig Husøy (7A), Kari 

Breisnes (7B) 

 

1. Rektor orienterer 
 
a) Skriftlig vurdering: 

Halvårsvurdering for hver elev er nå lagt ut på its. Rektor håper at 
alle foreldre leser gjennom og følger opp vurderingen. 
 

b) 50-årsjubileum: 
Markeringen av skolens 50-årsjubileum er i gang, og markeres bl.a. 
med en tegnekonkurranse. 

 
c) Foreldremøter: 

Det er snart tid for foreldremøter, og denne gang vil et av temaene 
være en «mattetime» for foreldrene! Dette for å gjøre foreldrene 
tryggere på hvordan de kan bidra positivt og støtte opp under 
matteundervisningen på skolen. 
 

d) Strategisk plan og budsjett:  
Budsjettet blir omtrent som i 2016, og ble vedtatt i møtet i 
Driftsstyret 17. januar.  

 
e) Nasjonale prøver: 

På nasjonale prøver for 5. trinn var det gode resultater. Få elever 
var på nivå 1 (lavest) i regning, engelsk og lesing. 
 
Når «Tell og regn» nå går mot slutten, overtar «Tenke mer, regne 
bedre». 
 

https://godlia.osloskolen.no/nyhetsarkiv/its-learning/


Etter en stor satsning på matematikk, er det nå engelsk som skal 
løftes spesielt frem. 
 
Alle klassene vil få «mattekasser», som er tilgjengelige i 
klasserommet. 
 

f) Elevundersøkelsen 5.-7. trinn: 
Det er en svak nedgang i score på faktorene «støtte hjemmefra», 
«mestring», «motivasjon» og «innsats» sammenlignet med høsten 
2015. Det er likevel høyere score enn gjennomsnittet i Oslo. 

 
Skolen er veldig fornøyd med høy score på vurdering for læring. De 
fleste elevene vet hva de skal gjøre for å forbedre resultatene, og 
det er et godt læringsmiljø. 
 

g) Trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn 
Det har vært gjennomført en undersøkelse for 1.-4. trinn (med 
navn), og det som er kommet frem er tatt tak i. 

 
h) AKS 

AKS-leder Henrik Wettre Holthe orienterte om endringer som ble 
gjort i fjor høst. 
 
Nyheter var  

 kurskatalog 

 primærkontakter for hvert trinn 

 ukentlig fokus på et tema for de ansatte (faglig og sosialt) 
 

Hensikten var bl.a. et enda bedre samarbeid mellom skolen og 
AKS, og bedre kontakt med foresatte. 
 
Evaluering blant de ansatte viser at mange opplever at endringene 
er inspirerende, gir faglig påfyll og gjør dem tryggere i jobben. 
 
Erfaringene er generelt gode, og tiltakene videreføres. 
 
Primærkontaktene lager en skriftlig tilbakemelding om hver elevs 
trivsel, som kontaktlærer får i forkant av utviklingssamtalene. 

 
Ellers planlegges Godlia Games i vinterferien, koding for 4. trinn 
med oppstart i mars (mer informasjon kommer) og Godlia Grand 
Prix i mai/juni. 

 



 
2. Nytt i arbeidsgruppene 

 
Åpen kveld: 
Det blir Åpen kveld 28. mars for 5.-7. trinn, og 4. april for 1.-4. trinn. 
 
Trafikk:  
Gruppen vurderer å ha en aksjon på parkeringsplassen ved skolen 
som i fjor, men kun én morgen. Parkeringsplassen ved 
treningsbanen er mørk, og det er mange barn som passerer. 
Bymiljøetaten planlegger å sørge for mer belysning til høsten. 
 
Trafikkgruppen tar gjerne i mot forslag til de mest aktuelle temaene 
å jobbe med, hva opplever foreldre som de største utfordringene? 
En høringssak ble nevnt. 
 

3. Temakveldgruppen legger frem forslag 
 
Temakveldgruppen foreslår at det kan arrangeres en temakveld 
med Foreningen voksne for barn, med temaet psykologisk 
førstehjelp. FAU støtter forslaget, men ønsker at Trasop (eller 
andre naboskoler) kontaktes for et ev. samarbeid. 
 

4. Økonomi 
 
Se neste sak.  
 

5. Leirskole 
 
I forbindelse med FAUs vedtak i fjor om inntekter fra sommerfesten 
og finansiering av leirskole, hadde representantene sjekket ut 
status i sine respektive «klassekasser» (eg. «trinnkasser»). Det 
viser seg at det er store forskjeller i hvor mye trinnene har 
opparbeidet seg. Foreldrene på de aktuelle trinnene må orienteres 
om status, og få mer informasjon om hvor mye som bør være 
samlet inn før leirskolen i 6. klasse. 
 
I etterkant av forrige møte har Anders sjekket ut at skolen ikke 
dekker utgiftene til transport til og fra leirskole.  
 

6. Status anmeldelse 
 

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/


Anmeldelsen FAU gjorde i november i fjor, er henlagt pga. 
manglende etterforskningskapasitet. 
 

7. Tilsyn av skolen 31. januar 
 
FAU var gitt muligheten til å komme med innspill til forhold som ev. 
bør sjekkes ut på tilsynsrunden 31. januar. Det er en 
landsomfattende kampanje, som omhandler internkontroll, renhold 
og vedlikehold, inneklima og luftkvalitet. 
 
Det ble kommentert at det kan være ulik kvalitet på inneklimaet i 
gammelt (særlig kjeller?) og nytt bygg. Andre innspill kan gis 
Anders snarest. 
 

8. Høringsmøte – utvikling av ressursfordelingsmodell 
grunnskolen  
 
Anders eller Sella vil delta på presentasjonen av en rapport om 
videre utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo 
31. januar. Høringsfrist er 7. mars. 
 

9. Skolefoto 
 
Hilde jobber videre med å fremskaffe flere tilbud på fotografering. 
 

10. Gjenglemt tøy 
 
Pga. lagringsplass ønsker skolen å kjøre bort uavhentet tøy 4 
ganger per år, i stedet for til jul og til sommeren som hittil. FAU 
åpner for at foreldre kan bidra til å legge frem tøy slik at alle fortsatt 
vil få mulighet til å lete etter tøy før bortkjøring, da skolen ikke har 
kapasitet til dette. Anders sjekker om det er mulig å gjøre dette på 
kveldstid, slik at det er lettere å få det til å passe for flere å stille 
opp. 
 

11. Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
 

Referent: Ellen Opdahl 


