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Møtereferat 

 

 

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

driftsstyre, AP), Sjur Pettersen (lærer), Thea Ullhaug (driftsstyreleder, MDG), 

Emily Jerven Glaister (leder av elevrådet), Donya Khaliqi (medlem av elevrådet), 

Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall:  Marie Courties (lærer), Mina Jia Katmo Kvistum (medlem av elevrådet), Oskar 

Brito (FAU) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 25.04.18 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 19.09.18 kl 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

8/18 Skolen informerer om forberedelse til eksamen og vårsemesteret 

Elevene på 10. trinn får vite hvilket fag de har kommet opp i skriftlig eksamen 9. mai. For 

elevene som kommer opp i matematikk, blir det undervisning også røde dager/helg frem til 

eksamen. 

 

Bekymret for høyt elevfravær på skolen. 30% av elevene våre har mer enn 10% fravær – 

det bekymrer oss også med tanke på deres gjennomføringsevne på videregående skole.  

 

Jobber med ansettelser for neste skoleår.  

 

Informasjon fra lærer på 8.trinn: Godt samarbeid med elevene, blant lærerne, med 

foresatte. Lærerne drar i samme retning og følger opp skolens satsningsområder med 

elevsamtaler, foreldresamtaler og dialogisk undervisning. Har hatt noen intriger blant 

elevene, men lærerne har tatt tak i situasjonen og involvert foresatte tidlig. Opplever også 

at foresatte er tilgjengelige og også tar kontakt selv. Skolen har lenge hatt fokus på 

foreldresamarbeid blant annet ved at lærere ringer hjem før skolestart. 

 

9/18 Ballet: Evaluering  

Ballet gikk veldig bra – 267 elever deltok, var god stemning, bra musikk. Penger som blir 

til overs, går til elevrådet. Ble noe støy rundt nominasjoner, da elever som gikk rundt og 

innhentet nominasjonene, også ble nominert. Var mest klage på kåringene konge og 

dronning.  

Til neste år anbefaler driftsstyret at lærerne tar ansvar for nominasjoner og stemmer. 

 

Prosjektet med å arrangere bytte/leie-kveld før ballet fikk veldig lav oppslutning. 
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Angående alkohol på ballet: Elever har ikke anledning til å ta med seg drikke, sekker ol 

inn. 

Angående mat/halalmat: Vårt inntrykk er at det var nok mat, med unntak av glutenfri 

pizza. Utfordringen er at maten kom i to omganger, og det ble en del venting mellom hver 

gang. Foreldrene gjorde en kjempeinnsats! 

 

10/18 Gjennomgang av økonomi 

Til nå har vi et budsjett som viser at vi bruker mer lønn enn forventet, og vi har derfor satt 

mindreforbruket fra 2017 inn på lønn. Det viser seg imidlertid at det ser ut som vi har fått 

for lite i tildelingen for spesialklassene, og dette har også blitt bekreftet fra 

utdanningsetaten.  

Vi har en sunn og god økonomi: Vi styrer mot 500.000 i mindreforbruk, og gjør at vi får et 

lite handlingsrom i driftsstyret. Det er fremdeles usikkerhet i forhold til antall elever, og 

det gir store utslag på budsjettet.  

Driftsstyret vedtar skolens budsjett, inkludert midler til el-bilparkering og at 15000 kr settes av til 

avslutning for 10.trinn som elevrådet disponerer i samråd med rektor og trinnets lærere. 

Eventuelt 

- Valg av representant til skolemiljøutvalg for 2018-2019: Thea Ullhaug (MDG), Unni 

Berge (SV) er vara 

- Høringsutkastet til skolebehovsplanen. Vi er bekymret siden det er for liten plass på Jordal, 

vi har mange elever som sogner til oss og det blir enda flere til neste år. Jordalhallen 

trenger oppgradering. 

Driftsstyret ønsker at utbygging av skole i Bjørvika skal fremskyndes. Skolen sender inn 

innspill til Utdanningsetaten på vegne av driftsstyret. 


