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Godlia skole 

 

Møterferat 

• Til:   Fra FAU: Torkel Westgaard, Knut Thomas Dalen 

Elevrepresentanter ikke til stede                                                                           

Fra ansatte: Sara Johanne Andersen                                                                  

Fra Bydel Østensjø: Randi Vollmerhaus, AP                                                       

Fra Ledelsen: Sverre Andenæs, rektor 

• Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

• Møtested:      TEAMS 

• Møtetid:         Mandag 07.juni, kl. 15.30-16.15 

• Saksbeh:        Sverre Andenæs 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling 

 Godkjent 

2. Godkjenning av referat 18.01.2021 

Godkjent 

3. Elevundersøkelsen 2020-oppfølgingspunkter 

Motivasjon, mestring, og læringsmiljø. Erfaringer og utfordringer. Skolens ledelse ønsker 

å fokusere på disse faktorene, gjennom arbeidet med de nye læreplanene, som 

videreføres høsten 2021. Det er særlig arbeid med elevaktive undervisningsformer, som 

utfordrer og skaper engasjement, samt arbeidet med motiverende tilbakemeldinger og 

evalueringer som blir spennende å utforske skoleåret 21-22. De nye læreplanene gir oss 

mange muligheter og utfordringer i læringsarbeidet.  

4. Oppsummering koronasituasjonen 2020-2021. 

 Koronasituasjonen har skoleåret 20-21 vært en utfordring for oppfølgingsarbeidet på 

skolen. Samtidig- rødt nivå, som også en styrke. Elevene har vært i mindre grupper, og 

hatt trygge og gode rammer der. Elevene på 5.-7.trinn har opplevd mer hjemmeskole, og 

det har til tider vært utfordrende. Flere elever og foresatte rapporterer om at det har 

blitt mye leksearbeid, og lite undervisning. Elever rapportererogså om at friminutt og 

AKS er et minus(ikke leke med de som de vanligvis leker med). Sykefraværet blant de 

ansatte har vært lavt, selv om korttidsfraværet av og til har vært høyt, pga lav terskel for 

testing. Oppfølgingsarbeidet i felles fora har vært tilpasset situasjonen, og lagt på et nivå 

med lav arbeidsbelastning for den enkelte. Skolen har hatt få karantenesituasjoner, og 

lite smitte på skolen.  

Foresatte etterspør en undersøkelse hvor de kan gi tilbakemeldinger på koronaåret. 

Rektor har lovet dette, og vil sende den ut snarlig.  

 

5. Trafikk og skolevei 



FAU-leder rapporterte fra møtet med FAU-Trasop, omkring skolevei, samt foreldrenes 

pilotprosjekt med trafikkvakter i vinter. Trafikkvaktene hr vært et godt prosjekt, med 

mye gode tilbakemeldinger fra ansatte og foresatte. Fotgjengerovergangen er et svært 

utsatt punkt, og skolemiljøutvalget anbefaler at skolen og FAU viderefører arbeidet med 

å få en bedre situasjon der. VI kommer tilbake til dette arbeidet i høst. Skolens ledelse vil 

ivareta oppmelding som trafikkvakter, via vårt påmeldingssystem til diverse aktiviteter i 

høst. Det vil gi en større forpliktelse for den enkelte, og jevne ut belastningene med å stå 

vakt.  

6. Eventuelt 

Skolemiljøutvalget gir sin tilslutning til å ha et tredje møte, for å mobilisere og aktivisere 

elevene i oppstarten av skoleåret. Rektors forslag til møte 27.september godkjennes. 

Møteplanen for skoleåret i skolemiljøutvalget blir derfor: 27/9, 06/12, og 09/05. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Sverre Andenæs 

rektor 


