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Møtereferat 

 

 

Til stede: Unni Berge (SV), Peder Kvello (FAU-leder), Ali Barzinje (Nestleder driftsstyre, 

AP), Sjur Pettersen (lærer), Marit Fagerheim Wiik (lærer), Thea Ullhaug Hope 

(driftsstyreleder, MDG), Zahra Shah (medlem av elevrådet), Dana Barzinje 

(medlem av elevrådet), Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset 

(inspektør/referent) 

Forfall:  Marie Courties (lærer), Hege H. Storhamar (FAU), 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 14.03.19 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 28.05.19 kl 17.00-18.30 

 

 

REFERAT MØTE  

 

7/19  Informasjon fra ledelsen 

Skolen hadde åpent hver dag i vinterferien, det var svært vellykket. Mattekurs, skrivekurs, 

FIFA og diverse aktiviteter. På bakgrunn av dette startet skolen et prøveprosjekt der skolen 

har meråpent fire dager i uken til kl 18 frem til påske. På 10. trinn forbereder elevene seg 

til eksamen. 

 

Informasjon fra elevrådet 

Svært positive til meråpen skole. Dette styrker skolemiljøet generelt sett. Frokosten går bra 

– elevene spiser godt og har mer energi. Undervisningsmetodene har blitt bedre – har blitt 

mer praktisk undervisning.  

 

Elevrådet fremmer forslag om å starte opp et prosjekt der elever kan redesigne egne klær. 

En venn av Hussain og tidligere Jordalelev som er klesdesigner vil gjerne jobbe med dette 

prosjektet. Elever kan ta med gamle klær hjemmefra, sitte sammen på kunst og håndverk 

og redesigne egne klær. Som en del av å feire skolens 20-årsjubileum vil de arrangere et 
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moteshow der disse produktene vises. I tillegg ønsker de å designe Jordaltracksuit for å 

styrke Jordalidentiteten.  

 

Driftsstyret vedtar at vi prøver ut klesprosjektet og evaluerer underveis. Prøver å koble det 

sammen med meråpen skole.  

 

 

Informasjon fra FAU 

Diskusjoner om lekser. Delte meninger i FAU. Skal diskuteres mer på møtet i kveld.  

 

Skal også diskutere dusjing og hygiene etter gym. Elevene forteller at det er dårlig renhold 

i dusjen. En del elever drar hjem etter gymmen for å dusje, men da kommer de ofte for sent 

til neste time. Ønsket også båser i dusjen. Lærer tror at det er mer enn bare kvalitet på 

renhold og garderobe som ligger bak at en del elever ikke dusjer. Foresatt trekker frem 

forskning om sjenanse og at mangel på felles dusjing forsterker kroppspress og urealistiske 

kroppsbilder. Viktig at det er aksept for elevenes ulike valg – drar hjem for å dusje eller 

dusjer i garderoben. 

 

Skolen melder til Bymiljøetaten om dårlig renhold.  

 

Driftsstyret oppfordrer skolen til å gjennomføre en anonym spørreundersøkelse blant elevene for å 

finne årsakene til at mange elever ikke dusjer etter gymtimen. Skolen skal også fortsette å jobbe 

med holdninger rundt det å dusje og toleranse for hverandres valg og kropper. Gymlærere 

oppfordres til å tilrettelegge for dusjing med tid. Elever kan også snakke med gymlærer om bruk 

av lærerdusjen. Kroppspress bør tas opp som tema også i andre fag. 

 

 

8/19 Økonomi 

- Ca 3 millioner ble overført fra i fjor. Det ser ut til at det blir fulle klasser på 8. trinn, og 

det kan være at ikke alle får plass 

- En pc til hver elev koster mye penger, de blir gamle og må utfases, en del blir ødelagte 

med mer 

- Kompetanseheving for lærerne 

- Lønnsjustering pga bedre miljøarbeiderbemanning dette skoleåret 

- Trivselstiltak for elevene (ball til 10. trinn, fest for 8. og 9. trinn) 

- Meråpen skole, frokost 

- En gruppe lærere ønsker å dra til Somalia for å lære om skoleverket, 

utdanningssystemet og oppvekstvilkår. De ønsker å lære om hvordan den somaliske 

kulturen former syn på skole og oppvekst og hvilke forventninger somaliere har til barn 

og ungdom og til skolen og lærere. 

 

 

Driftsstyret vedtar foreslått budsjett, men avventer med å ta stilling til reisen til Somalia. 

 

Eventuelt 
- Ali Barzinje stiller fortsatt i driftsstyret, men har gått ut av AP og er nå uavhengig 

- Klimastreik 22. mars. Foresatte må søke om permisjon tre dager på forhånd på vegne 

av eleven på forhånd. Det vil da innvilges permisjon. Elever drar da på eget ansvar. 

Driftsstyret er positive til engasjerte elever, men på grunn av sikkerhet og store 
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folkemengder anbefaler skolen at elevene har en voksenperson de kan gå til under 

streiken.  

 


