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Møtereferat 

 

 

Til stede: Oskar Brito (FAU), Unni Berge (SV), Renate Torvund (FAU-leder), Ali Barzinje 

(Nestleder driftsstyre, AP), Sjur Pettersen (lærer), Marie Courties (lærer), Thea 

Ullhaug (driftsstyreleder, MDG), Emily Jerven Glaister (leder av elevrådet), 

Donya Khaliqi (medlem av elevrådet), Halvor Holm (rektor), Trine Gustafson 

(utviklingsleder), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 20.09.17 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 13.12.17 kl 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

11/17            Konstituering av driftsstyret.  

 

12/17            Informasjon fra ledelsen om oppstarten 

 Fulle klasser og ventelister på 8. trinn. Ledelsen har brukt mye tid på å finne andre 

skoleplasser til elever som hører til Jordal, men som ikke har plass hos oss. 

 Neste skoleår ser det ut til at det er over 100 elever for mange. 

 Alle klasser har vært eller er på overnattingstur. Positiv opplevelse.  

 Gjennomføringen av nasjonale prøver har vært god så langt. Blir spennende å se på 

resultatene når vi får de.  

 Elevsamtaler – lærerne tar elever ut for korte samtaler annenhver uke. 

 Biblioteket har blitt endret til aktivitetssenter der man kan komme og jobbe i 

grupper, lese skjønnlitteratur, spille spill, snakke med miljøarbeider. Økte 

besøkstall. 

 

13/17            Informasjon fra elevrådet 

Bra skolestart. I elevsamtaler stilles det stadig spørsmål om alle elevene har det bra. Tror 

aktivitetssenteret blir veldig bra når endringene er ferdig. Viktig at spillrommet 

(samlingssalen) er bemannet og åpent hvert storefri. Elevrådet skal finne ut av hvilke 

ønsker elevene har for aktivitetssenteret.  

14/17            FAU 

På årets første møte ble det brukt mye tid på å diskutere Londontur.  

https://jordal.osloskolen.no/
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Kom i gang med foreldreravning først i uke 36 i år. Retningslinjene og informasjon om 

ravning ble oppdatert i sommer. I uke 36 og 37 har det kun blitt gjennomført en ravning 

per uke. Årsaker til labert oppmøte kan være mangelfull kommunikasjon og at foresatte 

ikke kjenner hverandre så godt. Lærerne kan tilrettelegge for og fremme at foresatte blir 

bedre kjent. Lærerne kan endre på vaktlistene for å sikre bedre oppmøte. Foresatte kan 

melde seg på lister på foreldremøter. FAU kan fremsnakke ravning på foreldremøter om 

høsten. FAU skal evaluere ravningen og hvordan vi kan gjennomføre den til våren med 

større oppmøte. Driftsstyret kan ta opp ravning på nytt etter det. 

15/17      Budsjett: 

 

Tallene for høstens budsjett er klare og vi ser at vi har en sunn økonomi. Vi har hatt en 

elevvekst på ca 12 elever og har nå fulle klasser med venteliste på 8. trinn. Rektor går 

igjennom tallene i regnskapet.   

Forslag om at personalet drar til London: Jordal har i fem år vært med i SKU – flerårig 

skoleutvikling av skoler i utsatte områder. Skolen har gjennom dette prosjektet fått tildelt 

en del midler og noen av lærerne på Jordal var på skolebesøk i London i mars i regi av 

SKU. Det dialogiske klasserommet er en metodikk der læreren ikke er ute etter et fasitsvar, 

men heller legger til rette for refleksjon og dialog og at elevene bygger videre på 

hverandres tanker. «Feil» svar er også gode svar fordi de viser hva eleven tenker. Elevene 

blir mer bevisst på egen læring.  

Lærerne på Jordal enes om våre satsningsområder og ønsker denne videreutviklingen. 

FAU: Følte det kom brått på i og med at det var en del usikkerhet rundt budsjettet i våres 

og ville gjerne ha fått informasjon om turen tidligere. Etter å ha fått mer informasjon om 

metodikken er FAU enstemmig for at personalet drar til London på betingelse av at skolen 

fremlegger en plan for implementering.  

Det stilles spørsmål ved om hele personalet bør med og om personalet bør betale 

egenandel. Rektor mener at hvis skolen skal implementere endringene, er vi nødt til å dra 

alle sammen. Rektor kjenner kun til en privatskole der personalet har betalt egenandel, og 

at det er nytt for ham. 

Skolen søkte om midler fra Tøyensatsningen for å ansette en miljøarbeider som kan bistå 

elever til å komme seg på fritidsaktiviteter med mer. Vi har fått avslag, men rektor skal i 

møte med prosjektleder. 

Elev: Lærerne bør dra på turen slik at alle lærer den metodikken der det er greit å gjøre feil, 

fremmer dialog i klasserommet.  

Driftsstyret vedtar enstemmig at personalet får innvilget tur til London betinget av at skolen 

fremlegger en implementeringsplan og at tilleggskostnader for ekstra overnatting dekkes av 

lærerne selv. Med dette ønsker driftsstyret personalet på Jordal en god tur.  

16/17 Bruk av mobil og pc. Noen foresatte er bekymret rundt mobil/pc-bruk på grunn av sosiale 

medier. FAU skal få en orientering av skolen om hvordan det fungerer med bruk av mobil og pc 

på skolen. 

 

Saker til neste møte 

Driftsstyret ønsker at implementeringsplanen fremlegges på neste driftsstyremøte. 



3 

Elevrådet ønsker å ta opp forbud mot junkfood, godteri, snacks og brus. 

Lading parkeringsplass 

Eventuelt fra FAU 

Budsjett for neste år 


