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Møtereferat 

 

 

Til stede: Unni Berge (SV), Hege H. Storhamar (FAU), Ali Barzinje (Nestleder driftsstyre, 

AP), Sjur Pettersen (lærer), Thea Ullhaug Pope (driftsstyreleder, MDG), Zahra 

Shah (medlem av elevrådet), Dana Barzinje (medlem av elevrådet), Halvor Holm 

(rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall:  Marie Courties (lærer)  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 25.10.18 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte Click here to enter text. 

 

 

REFERAT MØTE  

 

11/18 Innkalling og referat godkjent med kommentar om at det må tilføres et punkt med 

eventuelt der sak om skoletilhørighet tas opp 

 

12/18 Informasjon fra ledelsen 

- God oppstart, vi har stadig flere og bedre systemer på plass. Det er også et godt tegn at 

klassene på 8. trinn er fulle, og at elever har takket nei til tilbud fra F21 og andre skoler. 

Færre elever som har sluttet etter skolestart, noe som er bra for klassemiljøet. Alle elevene 

på 8. trinn som tilhører Jordal og ønsker å gå på Jordal, har fått plass hos oss. 

Elevundersøkelsen viser at elevene trives og har det godt – vi ligger på Oslosnittet eller 

over på alle indekser.  

- Nasjonale prøver cirka 40% av elevene på 8. trinn ligger på nivå 1 og 2. Utviklingen fra 8. 

til 9.trinn har vært godt. Ca halvparten av elevene som var på nivå 1 og 2 på 8., har nå 

nådd et høyere nivå. 

 

13/18 Informasjon fra elevrådet 

- Elevene er positive til at vi har ansatt flere miljøarbeidere og er aktive på snapchat. Er også 

positivt at skolen nå har et frokosttilbud på aktivitetssenteret. Selger baguetter til 10 kr, 

men ønsker gjerne et større utvalg og mer pålegg/fyll. Går fort tomt for tunfisk. Ønsker 

brannteppe i hvert klasserom.  

- Ønsker at det skal være lov å gå inn i hverandres klasserom. Rektor forklarer bakgrunnen 

for regelen – at klasserommet skal være et trygt og godt sted for elevene i klassen. Da 10. 

trinn fikk prøve å gå inn i hverandres klasser, fikk vi noen henvendelser fra elever som 

følte seg utrygge.  

- Ønsker internett til elevene, for eksempel til bruk av kahoot og se på Jordalsnapen. Nå 

brukes Airdrop mye. Rektor forklarer at vi har fått ulike innspill, vi opplever at det er litt 

roligere, litt mindre støy, færre på gangen og færre distraksjoner. Dette meldes som sak til 

FAU 

https://jordal.osloskolen.no/
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- Trege elevpcr. Disse skal fases ut på sikt, vi prøver å få det til etter jul 

- Stoler som knirker i klasserommet. Ledelsen sjekker opp hvor mange ekstra stoler vi har 

på lager og gir beskjed til lærerne om at de kan bytte ut knirkete/ødelagte stoler i 

samarbeid med vaktmester 

 

14/18 FAU-informasjon 

- Savnet Jordalfestivalen 

- FAU tar opp igjen ravningen 

- De fleste virket veldig fornøyde med oppstart av skoleåret 

- FAU ønsker at det blir satt av penger til seminar om nettvett rettet mot foresatte etter 

skoletid og elever i skoletiden.  

- Det er fortsatt ikke valgt leder for FAU 

- FAU-referat sendes ut via skolemeldingsappen 

 

Driftsstyret stiller seg positive til at det arrangeres seminar om nettvett mot foresatte (ansvar: 

FAU) og mot elever (ansvar: Skolen) 

 

15/18 Budsjett 

- Tallene for høstens budsjett er klare og vi ser en god økonomi. Vi har hatt en elevvekst på 

ca 40 elever og har nå fulle klasser med venteliste på 8. trinn. Rektor skal vurdere om hvor 

mange nye pcr skolen skal kjøpe inn. 

- Skolen ligger nok noe under lærernormen siden vi har mange flere elever flere i år enn i 

fjor 

 

16/18 Seminar 16. november 

- Rektor foreslår at det settes av 95 000,- til seminar for personalet mens elevene har 

Guatemalaaksjon  

- Guatemalaaksjon – det hadde vært lurt med egen vippskonto for dette. Hvordan er 

rapporteringen fra skolen i Guatemala på dette? 

 

Skolen sjekker ut om det kan opprettes egen vippskonto i skolens navn for dette formålet. 

Undersøker også angående rapportering. 

 

Driftsstyret godkjenner at skolens ansatte reiser på seminar til Leangkollen 

 

Eventuelt 

- Skolens uteområde skal oppgraderes i løpet av neste år. Det blir flere sittemiljøer, 

bordtennisbord, sjakkbord, og et areal til ulike aktiviteter. Basketbanen oppgraderes, men 

forblir like stor. Liten fotballbane der det nå er sykkelstativ foran klubben. Ønsker et stort 

amfi på nedsiden av basketballbanen 

- Skoletilhørighet – Skolen er redd for at det vil føre til en splittelse av miljøet som sogner 

til Jordal skole slik at noen elever vil danne ulike grupperinger som søker seg til ulike 

skoler. FAU ønsker at Jordal skole skal forbli en nærskole, ikke splittes. I fjor hadde vi 25 

elever for mange – de elevene som bor lengst i ytterkanten, fikk da brev om at de muligens 

ikke fikk skoleplass på Jordal skole. Til slutt fikk disse elevene plass. Til neste år er det 

estimert 40 for mange elever (men dette tallet er trolig lavere). Det er foreslått at 81 plasser 

åpnes opp for enkeltsaksbehandling på F21.  

 

Driftsstyret foreslår at skolegrensene opprettholdes slik de er i dag, men det vil være mulig for 

elever å søke seg til Teglverket skole 
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Saker til neste møte 

- Internett til elevene 

- Lærernorm 

- Ball 


