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Møtereferat 

 

 

Til stede: Unni Berge (SV), Renate Torvund (FAU-leder), Ali Barzinje (Nestleder 

driftsstyre, AP), Sjur Pettersen (lærer), Marie Courties (lærer), Thea Ullhaug 

(driftsstyreleder, MDG), Emily Jerven Glaister (leder av elevrådet), Donya 

Khaliqi (medlem av elevrådet), Mina Jia Katmo Kvistum (medlem av elevrådet), 

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

Forfall:  Oskar Brito (FAU) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 13.12.17 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 11.01.18 kl 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

16/17 Godkjenning av innkalling og referat. Halvor endrer dato på innkalling til korrekt dato.  

Legge til et eventuelt-punkt til innkallingen.                  

 

17/17 Informasjon fra ledelsen  

 Elevundersøkelsen: Vi ligger på eller over Oslosnittet på alle områder. Vi har en 

positiv utvikling på mange områder. Vi er fornøyde og blir motiverte av 

resultatene, men skal ikke hvile på dette. Vi vil for eksempel høyere på Trivsel.  

 Londontur var vellykket. Vi har begynt å filme undervisningen inspirert av turen. 

Det dialogiske klasserommet blir en naturlig del av strategisk plan 2018. 

 Emballasjeprosjekt på 10. trinn – tverrfaglig med matematikk, norsk og kunst og 

håndverk.  

 Spesialundervisning – vi jobber med å forbedre spesialundervisningen vår. 

 Politiaksjon på 10.trinn. Vi opplever at det er færre elever som røyker cannabis i år 

enn i fjor, men vi mistenker at et fåtall elever selger. Politiet trodde de så et salg, på 

bakgrunn av dette hentet politiet elevene ut av undervisningen. Ingen synes at dette 

var en god måte. Skolen har gitt beskjed til politiet at dette var en uheldig 

fremgangsmåte. FAU skal også melde inn dette. Samtidig er det ikke kun negative 

virkninger av en slik aksjon.  

18/17 Budsjett  

Vi styrer mot en mindreforbruk på 1,5 millioner i år, som vi får tilført i mars 2018. 

Aktiviteten vi har hatt høstsemesteret, er aktivitetsnivået vi bør legge opp til også neste 

skoleår. Vi har kontroll på økonomien, men vi har ikke god råd. Vi blir trolig en klasse til 

neste skoleår siden årets 10.trinn kun er fem klasser.  
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19/17  Elevrådet 

Elevrådet ønsker å ta opp forbud mot junkfood, godteri, snacks. Det er uklart hvilke 

matvarer og drikker elevene får ta med seg inn på skolen. Regelen ble også innført veldig 

raskt uten å drøfte det med elevene på forhånd.  

Elevrådet skal lage forslag til hva som (ikke) er lov til å spise og drikke på skolen og  

fremmer det på neste driftsstyremøte.  

 

Elevrådet synes det fungerer godt med mobiltelefoner og håndheving av reglene.  

Mange elever synes det er dumt at det ikke er lov til å gå på do i timene, selv om de ser at 

det kan være at problem dersom elever henger i gangen i stedet. Dette er særlig en 

utfordring med vikarer da de ikke tillater dogåing, dermed blir det en konflikt som tar tid 

fra elevenes læring. I husreglene står det ikke et forbud mot dogåing, men en oppfordring 

om å gå på do i friminutt. 

Driftsstyret vedtar at ledelsen informerer vikarer om hvordan doregelen skal praktiseres. 

Elevrådet synes det er dumt at 10. trinn ikke kan ankomme ballet i limousin og at ikke 8. 

og 9.trinn kunne kåres til kronprins/kronprinsesse og prins/prinsesse. Vi fortsetter med 

armbånd på Jordalballet. To representanter fra elevrådet møter FAU 14.12.17 for å komme 

med sine innspill til dem.  

Presisering av driftsstyrets vedtak av 250417: Makspris for salg av brukt kjole/dress til 1000kr og 

makspris for leie av kjole/dress på 500 kr gjelder kun for byttekvelden skolen skal arrangere, ikke 

generelt. 

Driftsstyret står ved sine vedtak 250417 angående limousin og kåringene. Elevrådet fremmer sine 

innspill til FAU som vurderer om de skal melde inn saken til driftsstyret på nytt igjen. 

20/17 Elbillading på skolens parkeringsplass 

Driftsstyret utsetter saken til mars. Lærer som meldte inn saken skal sjekke mulighetene for å søke 

om tilskudd fra Oslo kommune. 

21/17   Eventuelt 

Driftsstyret godkjenner at skolens ledelse reiser på studietur til London i tidsrommet 11.-13. mars 

2018 

Saker til neste møte 

Elevrådet fremmer liste om mat/drikke 


