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Møtereferat 

 

 

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

Iqbal (medlem elevrådet), Lars Christian Kise (lærer), Helle Berg Bjørsom 

(lærer), Peder Kvello (FAU-leder), Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset 

(ss.rektor/referent)  

Forfall:  Astrid Huitfeldt (AP) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 19.01.21 kl. 17.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte  I løpet av mars 

 

 

REFERAT MØTE  

 

01/21 Godkjenning av innkalling. Godkjent 

 

02/21 Informasjon fra rektor. Vi er i gang med ekstrakurs for elever som ligger på karakteren 1 

og 2 på ettermiddagen. Det var mange elever som var på skolen i juleferien, god stemning. 

Når vi er på rødt nivå, er det en utfordring om elevene skal være på skolen halve dager, eller bytte 

på å være tilstede hele dager i stedet. Det er mange ulike meninger om dette, blant både elever og 

foresatte. 

Informasjon fra elevrådet. Fornøyde med både juleåpen skole og leksehjelptilbudet på Jordal. 

10. trinn gjennomfører prøvemuntlig som en forberedelse til eksamen. 

Rødt nivå er kjedelig for veldig mange. Det går utover elevenes psykiske helse da de ikke kan 

sosialisere med alle vennene sine. Det er delte meninger blant elevene om de skal være på skolen 

hele eller halve dager. Elevrådsstyret mener det kan være vanskelig å komme på skolen om man er 

på skolen annenhver dag, tenker det er viktig at alle kommer seg ut og på skolen hver dag. Lærer 

Lars melder om at det er positivt for elevene å komme på skolen hver dag. 

Elevrådet på 10. trinn ønsker at alle elevene på 10. trinn skal dra på overnattingstur før sommeren, 

helst hele trinnet eventuelt to og to klasser sammen.  

 

Driftsstyret er positive til at to og to klasser kan dra på overnattingstur, der alle elever på 10. trinn 

skal være med (men ikke hele trinnet sammen). Det utarbeides en plan med budsjett som skal 

presenteres for driftsstyret og tas opp i MBU. 

 

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
https://jordal.osloskolen.no/


2 

03/21 Budsjett Vi har et betydelig mindreforbruk på  ca 4,1 millioner. Dette ligger ikke i 

budsjettrammen som vi legger nå, som er svært stramt. Vi får inn noe midler utover året (elever 

med SNO, diagnoser, lærere på statlig etterutdanning). 

Budsjettet består av to poster: 

222 – bygg. Det er satt av 15 millioner, der 11 millioner går ut til leie av bygg. Her ligger lønn til 

renhold, vaktmester, drift og hærværk. Husleie, strøm etc er beregnet ut fra felles kvadratmeter og 

er felles ramme for hele Oslo med lite handlingsrom. 

202 – drift. Vi er innenfor lærernormen og kan derfor holde på den driften vi har nå. Det er ikke 

lagt opp til nyansattelser/økning av lærerstaben. Av de totalt nesten 60 millioner kronene, går ca 

56 millioner til lønn og sosiale utgifter. Det er satt av noen midler til innkjøp av varer og tjenester.  

Vi har et trygt budsjett for neste år, og er noe nøkterne i januar og februar. I mars når 

mindreforbruket kommer, kan vi gjøre vedtak på hvordan vi ønsker å fordele disse midlene. Det 

stilles spørsmål ved om det blir for sent å fatte vedtak om midler til elever som sliter i mars, men 

her er en del tiltak allerede i gang. Det stilles også spørsmål om man bør gå vekk fra 

konsulenttjenester ved IKT, og heller ansette en IKT-ansvarlig ved skolen. Skolen ser i så fall 

behov for å øke den aktuelle stillingen. Spørsmål om leieinntekter for skolen, fordeler og ulemper 

ved dette (slitasje på bygg, elevarbeider, skolens tilgang til bygningen i helger). Det stilles 

spørsmål ved hvordan skolen får til å ha så mange miljøarbeidere. Skolen får noe tilskudd 

gjennom ulike ordninger, men noe av byrdefullressursen brukes også til dette. 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett. 

 

04/21 Strategisk plan. Skolens satsningsområder for 2021 er læreplanfornyelsen (dette setter vi 

av mye tid til), utvikling av digital kompetanse og elevenes fravær/nærvær. Under dette punktet 

fortsetter vi å følge opp elevfraværet systematisk, vi skal jobbe med klassemiljø og tilpasset 

opplæring. I tillegg videreføres tidligere satsningsområder som dialogisk undervisning og 

elevsamtaler. Det stilles spørsmål om hvordan det går med fravær for 9. trinnselevene, men pga 

korona har vi ikke sammenlignbare tall, men jobber med saken. 

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan, men skolens arbeid for å fange inn elever som 

har falt ut av skolen pga pandemien, bør tydeliggjøres 

 

Eventuelt 

Saker til neste møte: 

- Lite uteareal foran skolen. Kan parkeringsplassene foran skolen fjernes til fordel for 

uteareal for skolen? 

- Forslag til tiltak for elever som har falt ut pga korona: Kan vi kontakte idrettsklubber 

(koronavennlige – motorsenteret på Hvervenbukta, sjakkklubb, roklubb), sende 5-6 elever 

til crashkurs på de idrettene i løpet av våren? 


