
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 29. mai 2018 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

Tilstede: Stefan Landrø (1A), Mette Kristine Silseth (1B), Astri Røhnebæk (1C), Bjarne Rålm (2A), Morten 

Kildahl (2B), Steinar Hødnebø (2C), Synøve Granli Macrae (3A), Morten Skogø (3B), Morten Kvam (3C), Martin 

Meier (4A), Hans Marius Sandaas (4B), Marianne Blakstad Optjernsberget (5A), Ellen Opdahl (5B), Anders 

Kjøstvedt (6A), Gudrun Totland Raddatz (6B), Frida Eidelbrekt (6B), Hilde Norstrøm Lae (6C), Sella Provan (7A), 

Audun Skrindo (7A) 

 

1. Rektor orienterer 
 
Etter 5 fine år som rektor ved Godlia skole, takket Øyvind Bibow-Hansen for 
seg. Han vil bli savnet av mange! 
 
Øyvind fortalte at prosessen med ansettelse av ny rektor er godt i gang. Han 
gikk deretter gjennom følgende saker: 
 

 Orientering om resultatene fra Osloprøven i naturfag 
 
4. trinn på Godlia:  
 
17 % av elevene er på nivå 1 (lavest) (Oslo 25 %) 
50 % på nivå 2 (Oslo 51 %) 
33 % på nivå 3 (Oslo 24 %) 
 
 
7. trinn på Godlia: 
 
4 % av elevene er på nivå 1 (lavest) (Oslo 26 %) 
36 % på nivå 2 (Oslo 50 %) 
60 % på nivå 3 (Oslo 24 %) 
 
Gode resultater for begge trinn. Med systematisk jobbing har 7. trinn hevet seg 
veldig siden de gikk på 4. trinn! 
 
 

 Halvårsvurdering 
 

Den skriftlige vurderingen elevene får hvert halvår, er svært arbeidskrevende 
for lærerne. Det viser seg også at mange foreldre ikke åpner/leser vurderingen. 
 



Lokale modeller skal prøves ut fra høsten, og i Østensjø bydel er skolene enige 
om å gjøre det likt. Det blir en ekstra elevsamtale i juni. Mellom sommer- og 
høstferie får foreldrene samme gjennomgang av faglige resultater, orden og 
oppførsel.  
 
Elevene får brev med hjem 30. mai om dette. Skolen vil ha dialog med FAU til 
høsten. 
 

 Foreldreundersøkelsen 2018 
 

Det var 64 % av foreldrene som besvarte foreldreundersøkelsen. Det kommer 
mer detaljert informasjon om undersøkelsen etter sommerferien, men de 
foreløpige resultatene er veldig positive! 
  

 Engelskuke 

 
Engelsk er et satsningsområde på skolen, og i uke 21 var all undervisning og 
lekser på engelsk. Mange ble modigere til å snakke engelsk i løpet av uken. 
Det var stort engasjement! Mange drakk te og møtte i «skoleuniform». 
 
 

2. Referat fra forrige møte 
 
Referatet fra 20. mars ble godkjent. 

 
 

3. FAU-styret 2018/19 

Nåværende styre ble gjenvalgt, det vil si følgende sammensetning: 

Anders G. Kjøstvedt (leder) 

Hilde Norstrøm Lae (nestleder) 

Martin Meier (kasserer) 

Ellen Opdahl (sekretær) 

 

4. Årsrapporter fra FAU-gruppene 

 
Arbeidsgruppene var bedt om å lage en kort oppsummering fra skoleåret som 

er gått. 

I styrets rapport fremkom at FAU hadde gjort en revidering av fordeling av 

midler fra sommerfesten, og at det er vedtatt en «Godliamodell» som angir 

prinsipper som skal gjelde for samarbeid mellom FAU og alle foreldre. 



Trafikkgruppen:  

Gruppen har hatt fokus på trafikksituasjonen i nærmiljøet, og har gjennomført 

en trafikkaksjon ved skolen. Både ved Vetlandsveien ved Trasop skole og ved 

Oppsal Arena oppstår farlige situasjoner.  

Åpen kveld: 

Det har vært bra oppslutning og god inntjening på arrangementene.  

FAU kan vurdere å kjøpe inn noe nytt utstyr, for eksempel spill eller et 

fussballbord til. Er det mulig å spleise på noe som skolen/AKS også kan 

benytte? Dette følges opp til høsten. 

Temakveld: 

Barnevakten holdt foredrag om «Digital dannelse og nettvett» 23. april. Det var 

et samarbeid med FAU på Trasop skole. Nyttig tema og vellykket 

gjennomføring. Neste gang bør det være en gjennomgang med elevene 

samme dag, som Barnevakten har et opplegg for. 

Skolemiljøutvalget: 

Temaer som har vært tatt opp er blant annet trafikk, elevundersøkelse, 

elevenes mestring, motivasjon og innsats, miljøsertifisering og informasjon fra 

elevrådet. 

Driftsstyret: 

I tillegg til regnskap, økonomi og budsjett, har strategisk plan, veileder for 

skole-hjemsamarbeid, skolegrenser, høringsuttalelser og 

foreldreundersøkelsen vært tema. 

Aktivitetsskole: 

Kurskatalogen til AKS er populær, og foreldre flest er fornøyde. Aktuelle tema 

fremover er blant annet brukervennlighet til det nye registreringssystemet, og 

AKS’ instagramkonto. Sistnevnte blir et tema på høstens første FAU-møte. 

 

5. Skolens rutiner vedrørende bruk av Oppsal Arena som gymsal 
i skole- og AKS-tiden 
 
Det er meldt inn en bekymring for sikkerhetsrutiner ved bruk av Oppsal Arena i 
gymtimene. Rektor har orientert om at rutinene er endret. Det har vært 
brannøvelse på Oppsal Arena for alle elever og lærere, og AKS skal ha det 
samme i juli. På vinteren skal lærerne sjekke at det er brøytet foran 
nødutganger før hver time.  
 



FAU reagerer på at dette ansvaret skal være hos lærerne, og følger opp saken 
til høsten. 
 
 

6. Finansiering av leirskole 
 
FAU-leder presenterte et forslag til informasjonsskriv om leirskolefinansiering, 
og FAU var enige om at dette er nyttig informasjon for nye elever. 
 

 
7. Eventuelt 

 
 

 Hanne Rovik har tatt initiativ til å koordinere natteravnordning i 
skolekretsen for Oppsal, Trasop, Godlia, Skøyenåsen og 
Østensjø. Ta kontakt med henne for mer informasjon, 
(telefonnummer 995 90 407) eller Hanne.rovik@gmail.com. I 
første omgang vil henvendelse gå til ungdomsskolene, men 
barneskolene involveres etter hvert. Mer informasjon kommer til 
høsten! 
 

 Det er ikke kommet innspill til skolebehovsplanen som var sak på forrige 
møte. Det er derfor ikke skrevet høringsuttalelse fra FAU. 

 

 Det ble valgt to nye varaer til Driftsstyret: 
 

o Synøve Granly Macrae er ny vara for Hans Marius Sandaas 
o Stefan Landrø er vara for Marianne Blakstad Optjernsberget 

 
 
 
 
 
 
Referent: Ellen Opdahl 

mailto:Hanne.rovik@gmail.com

