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Møtereferat 

 

 

Til stede:            Hege H. Storhamar (foresatt), Ali Barzinje (politiker), Sjur Pettersen (lærer), 

Donya Khaliqi (elev), Sigrun Skrøvset (inspektør) 

Forfall: Mira Maria Nilsen Frey (elev) 

Møtegruppe: SMU – skolemiljøutvalget  

Møtested:  Jordal skole, møterommet i 3. etasje 

Møtetid: 13.12.17 kl. 19.00 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

  

Neste møte: 28.02.18 kl. 17 

 

 

 

 

Sak 9/17:  Informasjon om skolens uteområder 

Etter innspill fra SMU forrige møte, besluttet skolen å fjerne busker og legge på bark på nedsiden 

av skolegården. Dette gir et mer ryddig og åpent inntrykk. Høsten 2018 starter forprosjektering av 

oppgradering av skolens uteområder i regi av Undervisningsbygg. Skolen vil da opprette en 

prosjektgruppe der både foresatte og elever er representert. SMU skal sikre at prosessen involverer 

flest mulig. Oppgraderingen av uteområdet skal etter planen være ferdig november 2019. 

 

Den Nye Jordal Amfi skal stå ferdig høst 2019, det er satt opp midlertidige gjerder ved veien for å 

beskytte elever til/fra Jordalhallen. 

 

Jordal skole skal bli et Miljøfyrtårn i løpet av 2018, noe som blant annet innebærer kildesortering 

og system for panting av flasker. 

 

Sak 10/17: Gjennomgang av resultatene fra elevundersøkelsen 

 

Vi ligger på eller over Oslosnittet på alle områder. Vi har en positiv utvikling på mange områder. 

Vi er fornøyde og blir motiverte av resultatene, men skal ikke hvile på dette. Vi vil for eksempel 

skåre høyere på Trivsel. 

 

Jordal sitt omdømme har blitt mye bedre på Vålerenga, men kan fortsatt forbedres på Kampen. 

Viktig at vi alle fremsnakker skolen vår. Dersom nye armbånd skal kjøpes inn, foreslås: «Jeg er 

Jordal» – svarte armbånd med hvit skrift.  

 

Sak 11/17:  Husreglene 

Utfordring i noen klasser med at det er for varmt/kaldt i noen klasserom – noen elever vil lufte, 

andre ikke. 

Tiltak: Pulter skal stå 20 cm fra radiator. Informasjon til lærere og elever – når vindu åpnes, 

kjøres radiatorene i gang for fullt. 
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Mobiltelefon. Hovedregelen er at mobiltelefoner legges i skap/leveres til lærer. I språktimer og 

andre fag som ikke foregår i ordinært klasserom, skal mobilen være på lydløs og ute av syne. 

Lærer legger alltid føringene for mobilbruk i timen. 

 

SMU er bekymret for manglende kommunikasjon med noen foresatte angående udokumentert 

fravær.  

 

Tiltak: Ledelsen og sosiallærer reviderer rutinene for dette, og gjennomgår og påminner lærerne 

om hvordan vi skal ha det. 

 

Utfordring med gamle, utdaterte husregler som dessuten er rotete i designet. 

 

Tiltak: SMU har fremmet forslag til reviderte husregler som ledelsen skal se på og evt vedta. 

 

De nye og reviderte husreglene skal deretter gjennomgås med klassen, og særlig fokusere på hva 

krenkende atferd er.  

 

 

 

  


