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Til stede: Asbjørn Aas (MDG), Arun Ghosh (SV), Tuva Ørbeck-Sørheim (FAU), Elias 

Merbaet (medlem elevrådet), Tuula Brunstad Hollerud (medlem elevrådet) Lars 

Christian Kise (lærer), Peder Kvello (FAU-leder), Astrid Huitfeldt, Halvor Holm 
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Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte  

 

 

REFERAT MØTE  

 

06/20 Godkjenning av innkalling. Godkjent 

 

07/20 Informasjon fra rektor. Rektor informerer om at de ønsket å lage et tilbud for elevene i 

juleferien. Det kan for eksempel være ekstra mattekurs, norskkurs, kveldsskole og en til en 

undervisning. Det kan tenkes å servere mat til elever. Av erfaring er slike kurs særlig interessant 

for elever på 10.trinn. Dette ville selvsagt foregått under strenge smittevernstiltak. Mer info om 

dette under 10/20 Budsjett.  

 

08/20   Informasjon fra elevrådet. Alle klassene har gitt tilbakemelding på undervisning. 

Elevrådet har samlet info fra alle klassene, og laget en felles Powerpoint som skal presenteres for 

lærerne. Elevene forteller at det for tiden er strenge tiltak på skolen, de må blant annet i 

friminuttene gå enten helt ut av bygget eller holde seg i sitt eget klasserom. De opplever at de 

fleste går ut i friminuttene for å få seg frisk luft. De opplever det noe mer utfordrende å gå ut fordi 

været er blitt kaldere. De forteller også at mange av elevene opplever det vanskelig å følge 

tiltakene slik som de har vært. Nå som vi er rødt nivå, så tror de at elevene i større grad vil ta det 

seriøst. De tenker det blir enklere å følge tiltakene når det er færre elever er på skolen samtidig.  

 

09/20 Ravning. Peder melder om FAU-ravning. Slet litt med oppmøte de to første ukene da noen 

foresatte ikke forstår det som står i informasjonsskrivet. Det har ellers vært godt oppmøte. 

Informasjonen skal oversettes til somalisk og arabisk for at informasjonen skal nå ut til flere. 

Ravnene melder om at det rolig og fredelig i nærmiljøet. Det er kommet et tips fra Vålerenga FAU 

om at de bør oppsøke området rundt «partyhjørnet», på nedsiden av fotballbanen. 
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10/20 Budsjett. Rektor gjennomgår budsjett. Budsjettrammen er økt siden sist, dette er kommet 

som følge av søknader som er innvilget (blant annet SNO og andre type diagnoser). Dette kommer 

også som følge av økt elevantall på skolen sammenlignet med i fjor. Lønn er den største posten, 

men lønnsutgiftene er 2 millioner lavere. Ifølge budsjettet så ser det ut til å være et mindre-forbruk 

på 4,9 millioner. En del fakturaer er fortsatt ikke kommet, det er blant gjort innkjøp av varer, pc-

er, bøker, gardiner. Fakturen fra seminaret er fortsatt ikke betalt. Rektor ønsker å bruke mindre-

forbruket til å kjøpe nye pc-er og lærebøker på nyåret. Asbjørn lurer på hvorfor refusjonen fra 

NAV er endret. Det kommer som følge av blant annet mindre langtidsfravær. Det stilles spørsmål 

om man bør gå over til digitale lærebøker. Lærerne melder om det fungerer best med lærebøker 

kombinert med nettressurser.  

 

Viser til utfordringen elevrådet nevnte om lavere temperatur om vinteren. Det foreslås å leie telt 

tre måneder av gangen. Inne i teltet vil det være benker og lamper, samt en temperatur på 10-12 

grader på vinteren. Rektor sier at det hadde vært en god ide om teltene ikke har vegger, sånn at en 

få oversikt på elevene. Vi ønsker å unngå at elevene klumper seg sammen. Det kan også 

argumenteres for at det blir trangere for elevene og dermed økt smittefare. Skolen ser nærmere på 

ulike løsninger. 

 

Rektor ønsker et handlingsrom for kveldskole. Driftsstyret støtter dette med, men ønsker en 

ramme på hvordan skal se ut; hva skal kveldskolen innebære, hvor mange blir med, hvem rettes 

dette tilbudet særlig mot.  

Driftsstyret vedtar at skolen setter av 300 000 kr til kveldsskole. 

 

11/20 Standpunktvurdering. Standpunktkarakterer. Se vedlagt PP. 

 

12/20 Rødt nivå. Jordal skole er gått over på rødt nivå. Det innebærer kohorter på inntil 20 elever. 

I praksis innebærer det at klassene deles i to kohorter. En kohort møter opp før lunsj, en etter. I 

delingstimer møter hele klassen opp, som f.eks mat og helse og naturfag. Her er klassene allerede 

delt i to og kan derfor gjennomføres som på gult nivå. I kroppsøving kan hele klassen møte opp, 

men det innebærer at klasser som deler Jordalhallen møter i hallen annenhver gang. Det betyr at 

elevene er på skolen ca 60% av opprinnelig plan. Det legges opp til sårbare elever (faglig og 

sosialt) kan har mer oppmøte. For lærerne betyr at dette at de møter halvparten av elevene fysisk 

på skolen. Elevene som er hjemme, mottar undervisningen digitalt på Teams eller jobber med 

oppgaver etter innsjekk i timen på Teams. Spes.ped lærer følger opp elevene digitalt i Teams. 

Viktig å gjøre justeringer underveis.  

 

13/20 Eventuelt. Hvordan sørge for at elever tar smittevernstiltakene mer på alvor. Skolen minner 

elevene på det, har klassesamtaler og elevsamtaler.  

 


