
 

 

Til FAU-representanter 2017/2018 
 

 
Innkalling til FAU-møte for Godlia skole  
 
Tirsdag 20.03.2018 kl. 19:00-21:00 på Personalrommet 
 
 
 
Saksliste: 
 

 

1. Rektor orienterer 
 

2. Referat fra forrige møte 
 

3. Hva er nytt i arbeidsgruppene? 

 

4. Ny vurdering Åpen Kveld 

Her er innspill fra Åpen Kveld-gruppa v/Ida:  

«Vårt forslag er at det holder med to arrangementer (dvs. ett for 1.-4. trinn og ett 
for 5.-7. trinn) per semester av flere grunner: 

 
1) Vi samler inn nok penger på to arrangementer, bare i dag (6. mars) hadde vi en 
netto inntekt på ca. kr 12 500,- 

2) det er en stor jobb å organisere og kjøpe inn alt for Åpen kveld-gruppa 

3) foreldre som stiller med kake/som vakter synes det blir mye, det har vi fått flere 
uavhengige tilbakemeldinger om  

4) de eldste er mindre interessert i Åpen kveld og det kan bli mye jobb uten at 
elevene har så stor glede av det 

5) det vil kun medføre beskjed til skolen (vedrørende booking av aula og info på 
hjemmesiden) og klassekontaktene ved eventuell avlysning av to planlagte 
arrangementer i april som kun er varslet på mail og i FAU-referater, noe vi tenker 
ikke vil være av stor belastning for noen parter. 
 
Elevrådet har bedt om flere Åpen kveld, vi har forståelse for at noen kan bli 
skuffet, men foreslår likevel dette med bakgrunn i det ovenstående.» 

 



 

 

5) Kunst og håndtverk 

Diskusjon på bakgrunn av foreldreinnspill: 

«Vi synes det er for lite variasjon i faget K&H på Godlia. Nå går barna våre i 6. 
klasse, og har enda ikke vært på sløydsalen, og knapt nok vært innom tekstil. Vårt 
inntrykk er at det stort sett går i tegning/maling. Det er ikke lenge til de skal over 
på ungdomsskolen og få karakterer i faget – en karakter som teller like mye som 
norsk- og matematikk karakterer på karakterkortet. På Trasop har elevene fra 5. 
klasse (og i 6. og 7.) både sløyd og tekstil (halve året på hvert sted). Det er veldig 
rart at to naboskoler har så ulik praksis i dette faget, ikke minst med tanke på hva 
de har med seg over på felles ungdomsskole. 
 
Etter vår mening haster det med å få et bedre K&H tilbud på Godlia. For å kunne 
mestre dette faget på ungdomsskolen trenger våre barn i 6. klasse påfyll av sløyd 
og tekstil, før de skal over på ungdomsskolen». 

 

6) Infosak: Høring om skolebehovsplanen 2018-27  

Godlia er ikke direkte berørt, men Skøyenåsen utvides til 9 paralleller pr. trinn for 
å få plass til alle elever fra Godlia, Trasop og Østensjø. Vi informerer våre klasser 
om planen, og åpner for innspill som vi eventuelt kan viderebringe til 
utdanningsetaten. 

 

7) Infosak: (Nesten) gratis AKS for 1. trinn ved Godlia fra 
skoleåret 2018/19 

Vi informerer klassene våre.  

 
8) Eventuelt 


