
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 20. mars 2018 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Mette Kristine Silseth (1B), Astri Røhnebæk (1C), Stian Berg (2A), Edel Berglien (2B), Steinar 

Hødnebø (2C), Synøve Granli Macrae (3A), Morten Kvam (3C), Hans Marius Sandaas (4B), Marianne Blakstad 

Optjernsberget (5A), Ellen Opdahl (5B), Anders Kjøstvedt (6A), Tor Hvidsten (6B), Hilde Norstrøm Lae (6C), 

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

 

1. Rektor orienterer 
 
 Godlia skole er nå miljøsertifisert! Stor stas med overrekkelse av diplom i 

Rådhuset. 
 

 Skolen har fått en ny helsesøster, skolen har dermed to helsesøstre med til 
sammen 130 % stilling. Det er Helseetaten som ansetter helsesøstre ved 
skolene, så hvis man har spørsmål til rutiner eller annet er det der man kan 
henvende seg. 

 

 Noen foreldre har spilt inn at de opplever det er mye tegning og lite sløyd-
og tekstilundervisning på skolen. Rektor fortalte at i læreplanen for kunst og 
håndverk er det 20 mål som skal oppnås innen utgangen av 7. trinn. Kun 3-
4 omhandler tekstil og sløyd. Skolen lager periodeplaner, som skal sørge 
for at målene blir nådd og at det ikke er store ulikheter trinnene imellom. 

 
Skolen har sløydsal, tekstilrom og keramikkovn. Alle får undervisning i 
sløyd/tekstil i løpet av perioden 5.-7. trinn. Det er gjerne mest på 7. trinn, 
blant annet på grunn av stort fokus på Mat og helse på 6. trinn. På 7. trinn 
er det 3,5 timer med Kunst og håndverk i uken. 
 

 Oslo-prøven i digitale ferdigheter gjennomføres midtveis i 6. klasse. Nivå 3 
er gruppen med de beste resultatene. 60 % av elevene på Godlia er her, 
mens gjennomsnittet i Oslo er 25 %. På Godlia er 2,5 % av elevene på nivå 
1, mot 14 % i Oslo. Skolen jobber systematisk med en «IKT-trapp», med 
konkrete ferdigheter elevene skal øve på. Skolen har også kjøpt inn 30 nye 
PC’er med touch screen, som elever og lærere er veldig fornøyde med. 

 

 Engelsk er et satsningsområde i strategisk plan. I uke 21 er det engelsk i 
alle fag og timer! 
 

 Orientering fra AKS-leder Henrik Wettre Holthe:  

https://godlia.osloskolen.no/nyhetsarkiv/godlia-har-fatt-diplom-av-ordforer-marianne-borgen/
https://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Hele/Kompetansemaal/etter-7.-arstrinn
https://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Hele/Kompetansemaal/etter-7.-arstrinn


Godlia er en av pilotskolene som prøver ut IST Direkte, et nytt system for 
inn- og utregistrering av elevene. Foreldre kan logge seg på, se når barna 
ble registrert inn og ut og selv endre avtaler om når barnet skal gå hjem etc. 
Ansatte på AKS kan logge seg på, og behøver ikke lete etter papirlisten og 
listeansvarlig. Det er tidsbesparende ved overgang fra skole til AKS, det er 
lett å legge inn hvem som er på tur, hvem som har faste aktiviteter etc. 
Hvis foreldre oppdager feil kan vi melde fra på 
godlia@ude.oslo.kommune.no 

 

2. Referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent. 

 
3. Hva er nytt i arbeidsgruppene? 

 
AKS:  
 

 Ingen saker 
 
Skolemiljøutvalget:  
 

 Det er for lite lys ved snuplassen ved Oppsal arena, skolen følger opp 

 Skolen behøver flere sykkelstativer, det jobbes med saken 

 Det er fortsatt fokus på trafikk 

 Skolen får nytt kjøkken 

 Elevrådet har arrangert både fadderlunsj og «lenke-party», som har 
vært populært 

Temakveld:  

 Hatt møte med Trasop om felles temakveld, har også forespurt Oppsal 

 Nettvett og digital dannelse blir sannsynligvis tema 

Driftsstyret: 

 Ny lærernorm gjør at skolen har ansatt 3 nye lærere som begynner til 
høsten 

 Har behandlet budsjett 

 Digitale ferdigheter 

 Skolen gir ikke innspill til skolebehovsplanen som er ute på høring 

 Ny veileder for skole/hjemsamarbeid 
 

Trafikk:  

https://oslo.direktesfo.no/?id=36
mailto:godlia@ude.oslo.kommune.no


 

 Nå er det opp til foreldrene om barna får sykle til skolen. Når 
sykkelsesongen snart er her, kan det være lurt å minne om å ha utstyr i 
orden (lys, bremser…), og viktigheten av å være synlig i trafikken. Når 
nye sykkelstativer er på plass, er det lettere å få låst sykkelen. 

 

 Forslaget fra Nordre Hellerud borettslag om å innføre «Gjennomkjøring 
forbudt» i Vetlandsveien mellom Stordamveien og Hellerudfaret og 
Hellerudfaret mellom Vetlandsveien og Hellerudveien, som vi støttet 
sammen med Trasop FAU, Oppsal IF og Goliaskogen barnehage, ble 
avvist av Bymiljøetaten. Etaten har vært på befaring og mener det ikke 
er grunnlag for en slik endring, særlig med tanke på at arbeidene i 
Hellerudveien er midlertidige. Dersom det kommer lignende initiativ er vi 
innstilt på å gi vår støtte.  

 
 

 
 

4. Ny vurdering Åpen Kveld 
 

Etter å ha arrangert Åpen kveld to ganger i år, har flere foreldre gitt uttrykk for 

at det blir litt mye hvis de skal stille opp som vakter og kakebakere igjen i løpet 

av våren. Det er noen foreldre som ofte bidrar, og det er også mye jobb for 

Åpen kveld-gruppen. Det er allerede et tilstrekkelig overskudd til å dekke FAUs 

utgifter i forbindelse med 17. mai-feiring og Temakveld. 

Etter en avstemning ble det vedtatt at det likevel ikke skal arrangeres 2 x 2 

ganger i vår, men at det kan vurderes på nytt til høsten. 

Brettspillene som brukes på Åpen kveld er ganske slitte nå. Det kan vurderes 

om FAU har mulighet til å kjøpe inn noe. Hvis noen familier har spill de kan 

avse tas det i mot med takk! 

 

5) Kunst og håndverk 

Noen foreldre har stilt spørsmål ved antall timer med sløyd- og tekstil, 

sammenlignet med tegning. Bekymringen gjelder blant annet karaktersetting i 

faget ved overgang til ungdomsskolen, og at noen elever opplever mer 

mestring ved mer praktiske oppgaver. 

Orienteringen fra Rektor (sak 1) om læreplan for kunst og håndverk var nyttig. 

Det var viktig å ta opp foreldrenes synspunkter med skolen. Års- og 



periodeplaner er ikke hemmelige, så vi kan be om innsyn i disse hvis vi har 

flere spørsmål. 

FAU oppfordrer skolen til å kontakte Skøyenåsen, for å høre om det er 

observert ulikheter i ferdighetsnivå sammenlignet med elever fra andre skoler.  

 

6) Høring om skolebehovsplanen 2018-27  

I skolebehovsplanen foreslås det at Skøyenåsen utvides til 9 klasser per trinn. 

Høringsfrist er 24. mai, og neste FAU-møte er 29. mai. Frist for innspill fra 

foreldre settes derfor til 1. mai, slik at FAU har god tid til å skrive en eventuell 

høringsuttalelse. 

 

7) (Nesten) gratis AKS for 1. trinn ved Godlia fra skoleåret 

2018/19 

Fra høsten 2018 er det gratis kjernetid på Aktivitetsskolen for 1. trinn. Dette vil 
si 12 timer per uke. Skolen vil gi mer informasjon. 
 

 
8) Eventuelt 

 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Ellen Opdahl 


