
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Jordal skole 

 

Referat driftsstyremøte 

  
Til stede:  Asbjørn Aas (MDG), Arun Ghosh (SV), Agnes Viljugrein (AP), Emil Smørvik 

(elevrådsleder), Sebastian Castellaro Hommersand (elevrådsleder), Anders 
Nielsen (FAU-leder), Lars Christian Kise (lærer), Helle Berg Bjørsom (lærer), 
Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset (ass.rektor/referemt) 

Forfall:    Veronika Nordli Nyang 
Møtegruppe:  Driftsstyret 
Møtested:  Teams 
Møtetid:  13.01.2022 kl 17.00 
Referent:  Sigrun Skrøvset 
Telefon:  
Vår ref: 
Neste møte: 

23242350 

 

Saksliste:  
01/22 Godkjenning av innkalling. Godkjent med merknad om at driftsstyret fikk tilsendt 
budsjettforslag kun en dag i forveien 
 

02/22 Informasjon fra rektor og elevrådet. Halvor Holm er tilbake som rektor på Jordal skole, 
men er også rektor på Kampen frem til ny rektor er klar. Miljøarbeiderne har aktivitetstilbud til 
elevene våre både i løpet av skoledagen, på ettermiddager og i ferier. Det kom ca 20 elever på 
hvert trinn på meråpen skole i jula. Vi skaper mye god sosial aktivitet, samtidig som det som 
skjer i klasserommet er det viktigste. Der jobber vi med praktisk læring, elevsamtaler, 
vurdering og dialogisk undervisning. 
 
Jordal skole gjør det bra i elevundersøkelsen og elevene viser god progresjon i nasjonale 
prøver lesing og regning (4 skalapoeng). På grunn av korona har vi ikke fått samlet personalet 
for å drøfte strategisk plan, så den kommer vi tilbake til.  
 
Skolen har tidligere uttrykt bekymring for en del elever, og vi ser dessverre at det fortsatt er 
bekymring rundt en del elever som nå har sluttet hos oss. Det er utfordrende å følge opp 
elevene som slutter hos oss når de er i gang på videregående skole. Gjennom et prosjekt fulgte 
vi opp 20 elever fra 9. trinn, på 10. og det første året deres på vgs. Disse elevene klarte å 
fullføre førsteåret på vgs, noe de statistisk sett egentlig ikke burde fått til siden de hadde et 
svært høyt fravær på 9. trinn. Det ble satt i gang individuelle tiltak og tett oppfølging av 
elevene i samarbeid med hjemmet. Prosjektet ble kalt "Økt gjennomføring" og var et 
samarbeid med bydelen. 
Hovedutfordringen nå er at mange elever er i karantene, selv om de er friske. Dette forsterker 
ulikhet mellom elevene. I utgangspunktet er det mindre inngripende tiltak nå. Lærerne og 
elevene forteller at elever i karantene får tilsendt opplegget lærerne gjør i timen. Skolen 



arrangerte ettermiddagskurs i skriving, regning og engelsk for 8., 9. og 10. trinn, samt i 
fremmedspråk for 9. og 10. trinn mellom høstferien og juleferien. Kontaktlærerne arrangerte 
sosial kveld for klassen for å jobbe med det sosiale klassemiljøet.  
 
 

03/22 Økonomi  
Det har vært en uforutsigbar situasjon med økonomien, der vi har fått ekstrabevilninger og 
flere refusjoner enn forventet. Vi hadde med oss et mindreforbruk fra tidligere av, som har 
akkumulert seg til å bli ca 6 millioner. Vi kan ikke budsjettere mindreforbruket før i mars, da 
må vi fatte et nytt budsjettforslag. Budsjett 222 omhandler drift av bygg og er på 16 millioner. 
Der går pengene inn og ut (leie av bygg, lønn vaktmester, renhold). Budsjett 202 omhandler 
generell skoledrift med blant annet lønn til øvrige ansatte og er på 62 millioner. Dersom vi 
ansetter noen fast, vil vi neste år få en utfordring da vi får for høye lønnskostnader det neste 
budsjettåret. Ca 60 millioner går til lønn. Det gjenstår da lite til driftsutgifter, noe som tilsier at 
vi blir nødt til å bruke noe av dette i mars. 
 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for 2022. 
 
For mange elever ligger på nivå 1 og 2 på nasjonale prøver, og mange elever strever med 
matematikk. Skolen ønsker å fortsette kursene vi arrangerte i høst, særlig med fokus på 
eksamensfagene norsk, matematikk og engelsk. Det er viktig å ha et tilbud for alle elevene. Det 
er også viktig å jobbe målrettet med motivasjonen til elever på lavere nivå, og for eksempel 
fokusere på praktisk læring og det sosiale.  
 

Driftsstyret vedtar at skolen får bruke inntil 200 000 kr til å gjennomføre kurs gjennom 
våren i tråd med slik kursene har vært gjennomført høsten 2020. Driftsstyret ber 

ledelsen komme tilbake til neste driftsstyremøte med forslag på hva slags tiltak som kan 

iverksettes for å følge opp elever som scorer faglig svært lavt eller som står i fare for å 

droppe ut av skolen på grunn av konsekvenser av koronapandemien.  
 

04/22 Strategisk plan – utsatt til neste møte  
05/22 Forslag fra Asbjørn: Utbedring av hovedinngangen – utsatt til neste møte  
 


