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Møtereferat 

 

 

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

uavhengig), Helle Berg Bjørsom (lærer), Thea Ullhaug Hope (driftsstyreleder, 

MDG), Nicolas Mondoza (Venstre), Hadi Ezzeldine (medlem av elevrådet), 

Hanah Murati (medlem av elevrådet), Elias Merabet (medlem av elevrådet), 

Pleurat Haklaj (inspektør), Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset 

(inspektør/referent) 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 23.09.19 kl. 1645 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 02.12.19 kl. 16.45 

 

 

REFERAT MØTE  

 

9/19  Informasjon fra ledelsen 

Vi er godt i gang med skoleåret. God stemning på 8. trinn, har vært en god oppstart. Stort 

sett god oppstart på 9. og 10. trinn også, men der har det vært noen intriger. Gjennomfører 

nasjonale prøver i disse tider. 

 

Informasjon fra elevrådet 

Er enige i at oppstarten har vært god. Har tatt opp nye stoler og lekeapparater i 

skolegården. 

 

Informasjon fra FAU 

 

10/19 Budsjett 

- Da budsjettet ble vedtatt i vår, var det usikkerhet rundt elevtall 8. trinn og 

mottaksklassen dette skoleåret, noe som fører til at skolen bedre økonomi enn 

forventet. I tillegg hadde skolen med et mindreforbruk på tre millioner fra forrige år, 

samt at vi i høst fikk tildelt 470 000 kr pga mindreforbruk i etaten. Skolen ser derfor at 

vi har midler til noen større investeringer, samtidig som vi må være forsiktige med å 

øke driftsutgiftene.  

- Elevrådet har ønsket seg nye stoler og har vært med på å ønske seg hvilken type stoler  

- Elevrådet ønsker seg også større utvalg i matautomaten. Er positive til at skolen tilbyr 

frokost og frukt utover dagen. Ønsker at baguettesalg fortsetter i lunsjen 

- Elevrådet ønsker at også den nedre skolegården skal oppgraderes, i tråd med arbeidet 

og ønskene fra skolemiljøutvalget (SMU). Skolen fremviser et forslag som er 
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utarbeidet sammen med elever og lærere, der både lekeapparater og sittegrupper 

inngår.  

- Etter initiativ fra elevrådet, har skolen har innhentet tilbud fra tre aktører. Elever, 

lærere og andre ansatte har vært involvert i prosessen og ønsket seg en type stol. Har 

også kommet med innspill om at det også hadde vært hensiktsmessig med nye pulter. 

- Til neste år kan vi vurdere om vi kan bruke mer midler på læringsstøttende aktiviteter, 

heller enn til opppussing og oppgradering 

 

Driftsstyret vedtar et prøveprosjekt frem til jul der elevene på Jordal skole får gratis mat en gang i 

uka frem til jul  

Driftsstyret vedtar at også nedre skolegård skal oppgraderes. Posten øremerket til sittegrupper 

økes med 50 000 kr til 400 000 kr 

Driftsstyret vedtar at det skal kjøpes inn stoler nå. Innkjøp av pulter tas opp på nytt i driftsstyret 

ved en senere anledning 600 000 kr 

Driftsstyret vedtar at biblioteket og personalrommet også skal oppgraderes 450 000 kr 

 

11/19 Markering av 20-årsjubileet 24. oktober 

Skolen ønsker å invitere foresatte, driftsstyret og andre samarbeidspartnere til en forskjøvet 

skoledag, der alle kan gå inn og se hvordan undervisning foregår. Noe matservering. 

Basketballbanen skal være ferdigstilt, og profesjonelle lag kan ha en oppvisningskamp. Det hele 

avsluttes med konsert i skolegården. Er satt av ca 55 000 kr til dette. Elevrådet er positive og 

lærerne er positive. 

 

Driftsstyret vedtar det settes av 50 000 – 70 000 kr til 20-årsmarkeringen 

 

Eventuelt 

 


