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Møtereferat 

 

 

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

Iqbal (medlem elevrådet), Elias Merabet (leder elevrådet), Lars Christian Kise 

(lærer), Helle Berg Bjørsom (lærer), Peder Kvello (FAU-leder), Halvor Holm 

(rektor), Sigrun Skrøvset (ass.rektor/referent)  

Forfall:  Astrid Huitfeldt (AP) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Zoom 

Møtetid: 27.04.21 kl. 17.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte  Starten av september 2021 

 

 

 

REFERAT MØTE  

 

05/21 Godkjenning av innkalling. Godkjent med to eventueltpunkter (inntak neste skoleår og 

vaksine) 

 

06/21 Informasjon fra rektor: Mye logistikkarbeid dette skoleåret med uforutsette karantener 

og skifter fra gult, rødt nivå og stengt. Like før skolen stengte, var det ansatte som var slitne, det 

var mange vikarer på skolen på grunn av karantener. Da skolen stengte opplevde det som en slags 

lettelse med å ha alle elevene digitalt.  Det er godt å ha elevene tilbake på skolen, men det er 

fortsatt krevende å ha elever både på skolen og hjemme. Stemningen på skolen er god, lærerne og 

elevene er positive. Ledelsen jobber mye med rekruttering nå, siden det stadig er lærere som har 

flyttet eller pensjonerer seg. Det er ansatt miljøarbeidere for neste skoleår.  

 

Informasjon fra elevrådet: Elevene synes det har vært slitsomt med hjemmeskole, særlig de 

timene da det kun har vært oppgaver og ikke undervisning. Lærerne passer på at det ikke blir for 

mye på en gang, selv om det er mange vurderinger som gjenstår. 10. trinn gjennomfører 

heldagsprøve i norsk nå, der selve heldagsprøven gjennomføres på skolen. 

 

Informasjon fra lærerne: Lærerne syntes det var krevende før nedstengningen, mens de nå etter 

perioden med hjemmeskole, synes de det går bedre. Skryter veldig av elevene som står på og gjør 

det de skal. Håper på et mer normalt skoleår neste skoleår. 
 

Informasjon fra FAU: FAU har ikke mye nytt å melde, skal ha møte senere i dag. Vi har startet 

opp med ravning igjen. Har fått tilbakemeldinger om at det foregår dopsalg i skolegården på 

Kampen skole. 
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07/21 Budsjett: Vi bruker de pengene som vi får tildelt hvert år (ut fra antall elever, hvor vi 

ligger, forventede utgifter til bygg). Av og til skjer det endringer, f eks ble det i fjor trukket noe 

pga lavere lønnsutvikling enn forventet. Stort sett får vi noe ekstra midler tilknyttet prosjekter, 

som vi ikke har budsjettert for. Det er viktig å passe på at mindreforbruk fra tidligere år eller 

prosjektmidler som tar slutt, ikke blir en del av skolens ordinære drift. Det er fristende å ansette 

flere lærere, men det vil på sikt bli utfordrende og vi kan miste kontroll på utgiftene våre. Det 

forventes kutt i budsjettene fra sentralt hold. Vi har brukt noe mer penger på lærere enn tidligere, 

og noe mindre på innkjøp. Men vi har et etterslep ved innkjøp av pc'r som vi har satt opp. Rektor 

foreslår at vi opprettholder dagens aktivitet, men at vi setter av noe midler til skolebøker og 

ekstrasatsninger der vi kan øke i perioder rundt elever som trenger det. Anbefaler at vi også i år 

styrer mot et mindreforbruk slik at vi stiller forberedt til neste budsjettår, der rammene er mer 

usikre.  

 

Viktig at elever som har slitt ekstra under pandemien, får ekstra støtte og tilbud for å jobbe faglig. 

Rektor foreslår at vi setter av 100 000 kr til avslutning for årets 10. trinn: De har ikke hatt ball, og 

trenger en ordentlig avslutning. Det er nå planlagt overnattingstur for 10. trinn, elevene ønsker seg 

andre aktiviteter i tillegg på tvers av klasser. På spørsmål om skolen kunne ha ansatt flere lærere, 

så viser rektor til at vi følger lærernormen. Det er rom i budsjettet til å gjennomføre helgekurs og 

kveldskurs. 

 

• Pulter og stoler: 100 000,- 

• Datautstyr:1 000 000,- (inkludert det som kommer i mai)  

• Skolebøker 500 000,- 

• Avslutning for elever på 10. trinn: 100 000 

• Aktiviteter i ferien 200 000 

• Resten plasseres som en buffer på konto for mindreforbruk.  

 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett. 

 

08/21 Avslutning for 10. trinn. Alle klassene skal på overnattingstur klassevis. Det vil gjenstå 

ca 40 000 kr til andre aktiviteter. Elevrådsrepresentantene tar det med seg tilbake til elevrådet 10. 

trinn, og må sikre at smittevernsreglene overholdes. 

 

Eventuelt 

Inntak til Jordal skole neste skoleår: FAU-representant opplever at Kampen skole deles i to, slik 

at elevgruppen der splittes og mange sendes opp til Teglverket.  

 

Rektor forklarer at dette er tredje året Jordal ikke har plass til alle elevene som har Jordal som 

nærskole. Vi vet også at nærområdet inkludert Teglverket har nok plass til alle elevene våre.  

Skolen måler avstander nøye og ser på følgende kriterier: Avstand fra hjem til nærmeste skole 

med ledig kapasitet, avstand fra hjem til Jordal skole og differanse mellom disse. Vi prøver også å 

ta hensyn til nabolag og overføre grupper sammen. Vi forsøker å være svært nøye og rettferdige. 

Det tas i liten grad hensyn til søskentilhørighet, men i noen få tilfeller er det særlige hensyn som 

må tas. Inntaket er problematisk og vil forbli problematisk i årene som kommer. I utgangspunktet 

kunne flere elever fra Vålerenga blitt overført til Høyenhall, men pga at Fagerlitrappa ikke er 

godkjent som skolevei, må de gå en lang omvei og får slik en lang skolevei.  
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Det stilles spørsmål ved denne trappa og oversikten over nærområdet som helhet: Dersom Hasle-

elevene hadde begynt på Teglverket, kunne Kampenelever ha gått på F21 som er nærmere. For 

elevenes del ville det trolig vært bedre å gå i brakker på Jordal enn å overflyttes til Teglverket. 

Usikkerheten for elever og foresatte oppleves trolig som ekstra belastende, samtidig som rektor er 

usikker på om det er hensiktsmessig å involvere 5. trinnselever i denne usikkerheten. I starten av 

februar hadde Jordal informasjonsmøte for foresatte 7. trinn der kart over nærområdet og 

skoletilhørighet ble fremlagt. Ellers tar skolen tidlig initiativ til å få elevkapasitet fra de andre 

ungdomsskolene og overholder de fastsatte fristene.  

 

Skal tas opp på neste møte i bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo. En mulighet er å oppgradere 

Fagerli-trappa slik at vi får en bedre dynamikk i nærområdet og at belastningen fordeles utover 

ulike skoler. Rektor understreker at skolen følger de fastsatte kriteriene, sender ut varsler, tar imot 

innspill og følger kriteriene. Skolen påvirkes ikke av FAU fra barneskoler eller liknende.  

 

Vaksiner: Generelt sett er det noen vaksineskeptikere i byen. Skolen har ikke hørt noe om at dette 

er en utfordring blant våre foresatte, men skal undersøke saken. Dersom dette er tilfelle, vil skolen 

følge opp dette. 

 

 


