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Sommerinformasjon fra Godlia skole 
 
 

 
 

Kjære alle sammen! 
 
Sommeren kom tidlig i år, og snart kan vi endelig ta sommerferie. Forrige uke ble det arrangert 
engelskuke for hele skolen. Det ble en stor suksess som vi fortsetter med kommende år. I tillegg 
til å fullføre alle målene som er satt i årsplanene skal vi gjennomføre Godliadagen 19.6. Det blir 
fotballkamp mellom 7. trinns elevene og lærerne 20.6, og 1. trinn inviterer til fellessamling siste 
skoledag. Tradisjonen tro takkes 7. trinn av med sang fra 6.trinn og det vises bilder fra årene 
deres her på Godlia.  
 
Etter 40 år i Osloskolen slutter nå sosiallærer Marit Omdal Aalen, og går over til 
pensjonisttilværelsen. Hun har vært sosiallærer på Godlia siden 1998 og vi takker henne for alt 
hun har gjort for elevene våre. Ny sosiallærer er Kristin Tolg. Hun er godt kjent av de fleste etter 
mange år som lærer ved skolen.   
 
 
 

Ny rektor 
 

Ny rektor heter Sverre Andenæs. Han er 52 år og har flere års erfaring fra 
Osloskolen. I dag jobber han som assisterende rektor på Stenbråten skole.  
 
Vi ønsker han velkommen til oss på Godlia skole. 
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Engelskuke 
 
Engelsk er ett av skolens satsningområder. Dette skoleåret har vi jobbet ekstra med å la elevene 
høre og snakke engelsk daglig i alle fag. Arbeidet munnet ut i en engelskuke. Her jobbet man 
med engelsk språk og kultur på ulike måter. Uka ble avsluttet med en fellessamling hvor kjente 
sanger ble sunget og det ble arrangert tea-party med scones for hele skolen. 
 

Norway cup skal bo på Godlia  

Norway cup arrangeres i uke 31 hvert år. Noen av lagene som skal 
delta i turneringen skal bo på Godlia skole denne uken. Lagene skal 
primært benytte bygning A.  

 

 
Oksnøen Leirskole 
 

Årets 6.trinn var på leirskole i uke 22. Det var 
fornøyde elever som kom hjem etter en uke 
med sol, bading og masse moro. Elevene fikk 
stå på vannski, sitte på tube (madrass som dras 
etter en båt), kjøre motorbåt, padle i kajakk, 
klatre i fjellet, rappellere og danse på bordene 
på disco. De som ville fikk lov å ri, eller bare 
kose med alle dyrene som var der. Elevene 
fortalte om nydelig mat og snille 
leirskolelærere. Neste års 6. trinn kan glede 
seg!    

 
 
Aktivitetsskolen 
 
Aktivitetsskolen avslutter skoleåret med tradisjonsarrangementer. Det være seg avslutningstur til 
Risenga svømmehall for 4. trinn, ferieklubb siste uken i juni og ikke minst Godlia Grand Prix. Selv 
om vi har jobbet mye med Grand Prix har vi resten av året hatt fokus på å tilby ulike 
læringsstøttende aktiviteter. Ukentlige møtearenaer mellom baselederne og lærerne har bidratt 
til mange aktiviteter som støtter oppunder arbeidet med skolens fag og tema. Elevene har blant 
annet hatt mattebingo, iPad-quiz og sunget engelske sanger som frivillige aktiviteter i AKS.  
 
Det er alltid noen endringer mellom skoleår. Noen ansatte skal gå i gang med studier, mens 
andre skal flytte på seg. Fra januar i år har vi vært så heldige og hatt Kristin Halvorsen som 
baseleder for 4. trinn. Hun flytter nå til Molde for å spille håndball. Vi ønsker henne lykke til. Fra 
august vil Karina Huse være baseleder for de nye 1. trinnselevene. Siri Persdatter Sortland, som 
er nyansatt og kommer fra baselederstilling på Ila skole, blir baseleder for 2. trinnselevene. 
Veronica Kongsjorden og Viktoria Jodin følger sine baser opp på 3. og 4. trinn.  
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Fra 22. – 29. juni og fra 1. august holder AKS åpent fra kl. 07.30-17.00. Påmelding gjøres i IST 
direkte. 

 
Gjenglemt tøy 
 
På sommerfesten oppfordres alle foresatte til å ta en titt innom garderobene. Det er mye 
gjenglemt tøy i kassene, som vi håper finner riktig eier. Uavhentet tøy vil bli levert til Fretex før 
ferien. 
 

Sommeravslutning for 1. – 6. trinn 
 
Foresatte og elever på 5. trinn, inviterer til felles sommeravslutning i skolegården og aula torsdag 
14. juni kl. 17.00. Se egen invitasjon som har blitt sendt i ranselpost. 7.trinn har egen avslutning 
mandag 18.6 kl. 18.00. 

 
Siste skoledag 
Siste skoledag er torsdag 21. juni. Skoledagen varer fra kl 08.25-11.30. AKS holder åpent som 
vanlig før og etter undervisning denne dagen.   
 

Første skoledag skoleåret 2018-2019  
 
Elevene på 2.– 7. trinn starter mandag 20.august kl 08.25. 1.trinn møter kl 10.00 utenfor inngang 
A. Vel møtt til skoleåret 2018-2019! 
 
 
For å skape den gode skolen vi ønsker oss, er samarbeidet med hjemmene helt avgjørende for 
oss. Tusen takk til alle dere der hjemme som bidrar til et godt samarbeid med skolen, og som er 
med på å lage en skole vi er veldig stolte av.   
 
 

På vegne av alle ansatte på Godlia skole ønsker vi dere en god sommer! 

 
 
 
Beste hilsen fra  
 
        
Siw Anita Johnsen            Astrid Kibsgaard                      Karina Velten             Henrik W. Holthe 
fung.rektor                   inspektør                                   inspektør    AKS-leder  
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