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Møtereferat 

 

 

Til stede: Renate Torvund (FAU-leder), Hanne Wangen (FAU), Ali Barzinje (Nestleder 

driftsstyre, AP), Sjur Pettersen (lærer), Marie Courties (lærer), Emily Jerven 

Glaister (leder av elevrådet), Mina Jia Katmo Kvistum (medlem av elevrådet), 

Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall:  Oskar Brito (FAU), Unni Berge (SV), Thea Ullhaug (driftsstyreleder, MDG), 

Donya Khaliqi (medlem av elevrådet), 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 11.01.18 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte Mandag 19.03.18 kl. 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

01/18  Godkjenning av innkalling. Godkjent. 

 

02/18  Informasjon fra rektor. God oppstart av skoleåret uten fyrverkeri. Vi jobber med  

å ha flere aktiviteter i storefri: Sjakkturnering, filmstunder, høytlesning, 

forfatterbesøk. 

 

03/18  Bønn. Forslag fra et tidligere møte med blant annet representanter fra islamsk råd, 

om at det ikke er tillatt å be på skolen: 

 Fajr/Subh skal alltid tas hjemme før skolen 

 Dhuhr 

o Tas hjemme fram til 25. oktober etter skolen 

o Fra 25. oktober fram til juleferien kan dhuhr tas i storefri utenfor 

skolen 

o Fra januar fram til 15. februar skal elevene vente til de kommer 

hjem. Dette er godkjent av Islamsk råd som nødløsning, pga de store 

variasjonene i døgnrytmen 

 Asr skal tas hjemme hele året etter skolen 

 Fredagsbønnen blir ikke en godkjent bønn når den gjennomføres på skolen, 

da denne bønnen skal være i et lokale som er åpent for alle 

 

Elevene er skeptiske til dette forslaget særlig på grunn av perioden da elevene må 

be utenfor skolen i storefri. FAU mener at når islamsk råd har klarert dette 

forslaget, så støtter de seg til det.  

 

Driftsstyret vedtar dette forslaget, på betingelse av at det evalueres om ett år. 

https://jordal.osloskolen.no/
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04/18               Klassetur 
 

En klasse har søkt om å få reise med hvite busser i regi av foresatte i skoletiden, og 

elevene skal søkes fri fra skolen i to dager.  

 

                        FAU støtter denne konkrete søknaden, men oppfordrer samtidig at det legges til 

rette for at hele trinn får samme mulighet.   
 

Elevrådet mener det er uheldig hvis noen klasser får dra på langtur og andre ikke. 

Det vil oppleves svært urettferdig hvis det er foresattes ressurser som avgjør hvem 

som får dra. De mener videre at det ikke er viktig å dra langt, men ønsker heller at 

det skal være mulig å søke om en ekstra overnatting. Klasser som selv ønsker kun 

en overnatting, kan dra på en dagstur i tillegg. Elevrådet er negativ til søknaden.  
 

 Lærerne støtter elevrådet og understreker viktigheten av å inkludere alle klasser 

og elever. Lærerne er også skeptiske til at foresatte tar med hele klasser på tur 

alene, da de foresatte ikke kjenner alle elevene så godt dermed ikke vet hvilke 

hensyn som må tas til hver enkelt. Derimot er lærerne svært positive til at klasser 

drar på tur med foresatte og lærere sammen. Lærerne mener at korte turer oppleves 

tryggere enn turer som er lenger unna, og de mener også elevenes utbytte er meget 

bra også på korte turer.   

                         

Elevrådet fremmer forslag om oppmykning av regler til FAU. Vi tar det på neste driftsstyremøte. 

Driftsstyret avslår søknaden på grunnlag av gjeldende vedtak sier seg enig i argumentasjonen til 

elevrådet og lærerne.  
 

 

  

05/18  Budsjett. Vi kommer til å få en strammere økonomi fremover. Vi har lagt budsjett i 

tråd med regnskapet fra i fjor. Vi regner med å få flere elever til neste år, da det går 

fem klasser på 10. trinn ut og det trolig blir seks klasser på neste års 8. trinn. Vi 

prøver å legge mest mulig av budsjettet på lønn og minst mulig på drift. Sånn som 

det ser ut nå, er det lagt litt lite på lønn. 

 

Drifsstyret vedtar forslaget til skolens budsjett så fremt bystyret vedtar den nye 

ressursfordelingsmodellen. 

 

06/18  Strategisk plan. Det dialogiske klasserommet – få flere elever aktivisert, stille 

åpne spørsmål, fortsette med skriving og arbeidet vi gjør. 

 

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan 2018 så fremt bystyret vedtar den nye 

ressursfordelingsmodellen. 

 

 

07/18  Elevrådet fremmer liste om mat og drikke. Elever i klassene har gitt  

tilbakemeldinger til elevrådet som har samlet resultatene og fremmet en liste til 

driftsstyret. Målet er bevisstgjøring av helse, ikke strikte forbud. Enighet om at 

energidrikker ikke er lov. Elevrådet oppdaterer listen og sender til FAU. 
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FAU tar opp saken med utgangspunkt i elevrådets liste og dagens refleksjon. 

 


