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Møtereferat 

 

 

Til stede: Unni Berge (SV), Hege H. Storhamar (FAU), Peder Kvello (FAU-leder), Ali 

Barzinje (Nestleder driftsstyre, AP), Tim Langø Berg (lærer), Ola Jahr Røine 

(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), Sjur Pettersen (lærer) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 17.01.19 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 14. mars kl 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

01/19  Godkjenning av innkalling 

02/19  Informasjon fra rektor og elevrådet 

Skolen har utarbeidet to filmer – om dialogisk undervisning og miljøarbeiderne på 

skolen. Lærerne besøke Kulvarn Atwal og Highlands Primary school for et år siden, 

denne turen ble fulgt opp i høst av at Atwal og teamet hans kom til skolen, 

observerte lærere i undervisning og veiledet dem i etterkant. Vi er godt på vei. Med 

det nye byrådet er det blitt større fokus på at vi skal være en trygg og varm skole. 

Vi har også blitt en del av U22-prosjektet der det medfølger en del midler, som 

blant annet har gjort at vi har ansatt en miljøarbeider på hvert trinn. Vi ser at de 

fleste konfliktene starter på sosiale medier, miljøarbeiderne er gode til å fange opp 

dette og jobber forebyggende. Ledelsen merker at de blir avlastet, men ønsker 

fortsatt å jobbe mer med fritidstilbud for våre elever.  

 

Jordal (i likhet med mange andre ungdomsskoler) har et høyt fravær, og er derfor 

med på et samarbeid med bydelen for å øke nærværet. Til nå har de dybdeintervjuet 

et utvalg av elever med høyt fravær på 9. trinn og deres foresatte for å finne 

grunnene til fraværet. Deretter skal de finne tiltak og følge opp tiltakene over tid. 

Disse elevene skal følges gjennom 9., 10. og 1.vgs. Funnene til nå tyder på at 

hovedårsaken er søvn (sover dårlig, sliter med å stå opp), men også psykisk helse 

står sentralt (stress og støy).  

 

Lærerne får tilsendt oversikt over fraværet i sin klasse hver uke og følger opp dette i 

elevsamtaler og med foresatte. Utfordringen er hvordan vi tilrettelegger for elever 

som f.eks. sover tre timer om natta? Vi må tørre å tenke utenfor boksen. Fravær er 

tema for lærernes ukentlige teammøter.  

 

https://jordal.osloskolen.no/
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Elevrådet informerer: 

- Vi hadde besøk av Zahid Ali i Jordalhallen. Dette ble en stor nedtur for elevene 

- Ønsker fri internett til elevene  

- Henge opp knagger i klasserommet slik at det er lettere å henge fra seg jakkene 

- Fornøyde med at det serveres frokost i hovedinngangen. Merker at elevene blir 

mer opplagte i timene. Lurt å stanse servering av mer bråkete frokost 

- De gamle pcene på 10. trinn er blitt byttet ut og/eller oppgradert etter initiativ 

fra elevrådet 

- Hver klasse har fått bordspill, det er positivt for klassemiljøet. Det er også kjøpt 

inn fussballspill og ps4 med FIFA. 

 

03/19  Ballet  

FAU fremmer forslag om at 8. trinn ikke deltar. Andelen av elever på 8. og 9. trinn 

som deltar er veldig lav, men det skaper en del press rundt klær og deltakelse. 8. og 

9. trinn kunne hatt en disko eller noe annet for sitt trinn – da vil trolig flere delta.  

 

Elevrådet ønsker å fortsette med kåringer og foreslår at klassene avgir stemmer 

samtidig, for å minske oppstyret rundt dette. 

 

Driftsstyret vedtar at ballet kun skal gjelde for 10. trinn. Det settes av 15000 kr til å kjøpe inn 

pizza, dermed slipper elevene å betale. Bestiller kun halalpizza. Lærerne tar ansvar for 

nominasjoner og stemmer. 8. og 9. trinn får egen disko der vi anbefaler ingen egenandel. Saken 

sens videre til FAU og elevrådet. 

 

04/19  Snøhuletur Finse med turgruppe 

 Unik opplevelse. Vi tar snøskredfaren på alvor, og vil aldri ta sjanser. Lærere vil 

dra opp på forhånd for å rekognosere området. Har klare kriterier for når de kan 

reise, og når de må avbryte en tur. Frigo låner gratis ut utstyr til elever. 

 

Driftsstyret vedtar at elevene som velger turgruppe som valgfag 10. trinn, får tilbud om å være  

med på snøhuletur. Det settes av 25000 kr.   

 

05/19   Budsjett 

Budsjettåret 2018 viser at skolen har et mindreforbruk på ca 3 millioner kroner. Dette 

mindreforbruket blir tilført budsjettet i mars og er ikke en del budsjettrammen 2019. 

Skolen vil få tilført ca 600 000 i støtte for lærere som tar ekstra utdanning. Det er også 

forventet ekstra bevilgninger gjennom ungdomsskoleprosjektet  U-22.  

  

Årsaken til mindreforbruket skyldes at vi har fått flere elever enn forventet, Vi har et 

mindre forbruk på ca tre millioner på grunn mer på refusjoner enn forventet, noe U-22 

midler og at det startet flere elever enn forventet.  

 

For budsjettåret 2019 legger vi opp til samme aktivitet som i dag.  Det er usikkerhet rundt 

antall elever neste år og det er foreslått å avvikle mottak klassene. Dette vil påvirke 

budsjettrammene. Budsjettet er fordelt på to kostesteder, ett for drift for bygg (222) og ett 

for drift resten av skolen (202). 

 

Driftsstyret vedtar foreslått budsjett og gjør eventuelle endringer i mars 

 

06/19  Strategisk plan  
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Driftsstyret vedtar strategisk plan for 2019 

 

Eventuelt 

 

Fri bruk av internett for elevene. Skolen opplever at det er blitt mindre forstyrrelser av sosiale 

medier i løpet av skoledagen. Bruker Kahoot med pc i stedet for mobil. FAU var veldig delt rundt 

dette, men var marginalt for internett. På en konferanse ble det hevdet at mobilbruk skaper mer 

mobbing og mer ensomhet. I timene er det ikke noe problem med bruk av mobil, den skal legges i 

skapet.  

 

Skolen innfører en prøveordning med fri internett til elevene i en måned. 

 


