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Møtereferat 

 

 

Til stede: Absjørn Aas (MDG), Astrid Huitfeldt (AP), Arun Ghosh (SV), Hanah Murati 

(medlem av elevrådet),  Susana Odden Soba (medlem av elevrådet), Elias 

Merabet (medlem av elevrådet), Peder Kvello (FAU-leder), Thea Ullhaug Hope 

(avtroppende driftsstyreleder, MDG), Lars Christian Kise (lærer), Halvor Holm 

(rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall:  Helle Berg Bjørsom (lærer) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 14.01.20 kl. 17.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte  

 

 

REFERAT MØTE  

 

01/20 Godkjenning av innkalling. Godkjent 

02/20 Valg av ny driftsstyreleder 

Driftsstyret behandler skolens budsjett, saker fra elevrådet, saker fra lærerne, saker fra 

FAU. Alle skoleomfattende regelendringer skal tas i driftsstyret. 

 

Asbjørn Aas er ny driftsstyreleder og Astrid Huitfeldt er nestleder. 

 

02/20 Informasjon fra rektor  

I fjor var det usikkerhet tilknyttet om mottaksklassen skulle legges ned og at vi ville miste 

mange elever til nye plasser på F21. La derfor opp til et stramt budsjett, men økonomien 

ble bedre enn forventet. Vi har derfor gjort mange investeringer (lekeapparater, utstyr) og 

økt bemanning. Har vært en god periode etter forrige driftsstyremøte. Vi har nå mange 

elever som har Jordal som nærskole, og som ønsker å begynne hos oss. Alle elevene vil 

ikke få plass, på bakgrunn av kombinasjonen av hvor lang vei de har til Jordal skole og til 

en annen skole. Omdømmet til Jordal har hatt en positiv utvikling de siste årene. Mange 

elever velger Jordal i stedet for F21. Elevene sier de fikk godt inntrykk av skolen når elever 

kom på besøk på barneskolen og hørte om miljøarbeiderne også. Lærer tror også at 

elevsamtalene som skolen satser mye på, har hatt positiv effekt for omdømmet.  

 

Informasjon fra elevrådet 

Elevrådet har arrangert en filmkonkurranse der fokus er på skolemiljø. Elevrådet har også 

igangsatt konkurranse om å være månedens elev – elever som utmerker seg positivt ved å 

ta vare på andre, bidra til et godt skolemiljø, inkludere andre etc.  

 

03/20 Budsjett 
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Regnskapet for 2019 viser at skolen har et mindreforbruk på cirka to millioner kroner. 

Dette mindreforbruket blir tilført budsjettet i mars, og er ikke en del av budsjettrammen 

2020. Det er også forventet noe ekstrabevilgninger gjennom ungdomsskoleprosjektet U-22. 

Samtidig har vi allerede fått prosjektmidler for å minske fraværet og øke gjennomføringen 

på ca 1,6 millioner, og disse midlene skal vare ut 2020. Regnskapet for 2019 viser at vi har 

hatt høy aktivitet med mange store investeringer, blant annet lekeapparater ute, nye stoler 

til hele skolen, store skjermer i alle klasserom og nye møbler til bibliotek og personalrom. 

Som dere ser i vedlegget har vi også hatt en jevn økning på lønn.    

 

Årsaken til den høye aktiviteten er i hovedsak to ting. Vi har fått flere elever enn forventet, 

og tildelingen vi fikk som kompensasjon for å oppfylle lærernormen ble også høyere enn 

forventet. Vi hadde samtidig et mindreforbruk fra året før på tre millioner, som vi fikk 

tildelt i mars.   

 

Dette betyr at vi har hatt en økt aktivitet. Skolen er innenfor lærernormen og vi har en 

ekstra satsning på miljøarbeidere. Samtidig ser vi at lønnsutgiftene har økt og vi må gjøre 

en vurdering om det burde strammes noe inn. Det er forventet fulle klasser også neste år, 

noe som fører til en forutsigbar økonomi. Ønsker å få tilsendt sakspapirene en uke før 

driftsstyremøtet. 

 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett og setter av penger slik at elevrådet kan bli med i 

Elevorganisasjonen 

 

04/20 Strategisk plan 

Skolen skal jobbe med fagfornyelsen og implementering av nye læreplaner. Vi vil fortsette 

videreutviklingen av dialogisk undervisning, samt at vi vil utvikle vår digitale kompetanse, 

og sette av midler til å dra på alternative læringsarenaer.  

 

Skolen fortsetter også arbeidet med å få ned fraværet for alle elevene, samt at samarbeidet 

en fritidskoordinator skal få flere elever inn i fritidsaktiviteter for å forhindre utenforskap, 

øke motivasjon og øke nærværet. 

 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til strategisk plan 

 

05/20 Kantinedrift 
Elevrådet ønsker å få til kantine i samlingssalen. I høst satte driftsstyret av midler til å gi 

gratis lunsj en gang i uka til elevene. Skolen gjennomførte denne en gang i høst, men 

opplever at det er utfordrende med logistikken. Foresatte lurer på om vi ikke heller bør 

fremsnakke matpakka og la skolen slippe å bruke tid på dette. De lurer også på om dette vil 

føre til økt press på å ta med penger på skolen. Tidligere har driftsstyret diskutert at ved å 

gjøre måltidet gratis, er utjevnende, slipper at noen må ta imot penger, at elever spør 

hverandre om å låne penger av hverandre. En ulempe med at det er helt gratis, er at det kan 

bli veldig mange elever som benytter seg av tilbudet. Kara Thai mat er en aktør som var 

innom og presenterte sitt tilbud for FAU. De kommer til skolen, selger sitt produkt, og drar 

derfra. Skolen kan bidra for å sikre at det ikke blir for dyrt for elevene. Beløpet blir såpass 

stort at det må ut på anbud. Byrådet har meldt inn at Jordal skole bør være del av 

prøveprosjekt med skolemat for utvalgte skoler, men dette er ikke avklart. Bør undersøke 

om Kulmis kan levere mat til Jordal. Holder til på K1, har arbeidstrening og har samarbeid 

med bydelen.  
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Skolen ønsker å oppretholde sitt frokosttilbud. 

 

Driftsstyret vedtar at det settes av 90 000 kr i en prosjektperiode til sponset skolemat, der elevene 

får kjøpt varm mat til maks 25 kr. Valg av miljøvennlig emballasje er også viktig. 

 

Til neste møte: PC kontrakt 


