
FAU -møte for Jordal skole 9.1.2018, kl. 18.00 
 
Tilstede:  
Renate Torvund (10C), Mette Brenna (9B), Hilde Slaatta (8A), 
Karen Pinholt (8A), Lene E. Szemes. (8F), Hedda Reiermark (8D), 
Vidar Enebakk (9F), Thorgeir Kolsnes (8E), Pål Klosterman (8C), 
Kjersti Olsen (10A), Janiche Berger (9D), Brita Børresen (9B), 
Oscar Bito (9C), Karianne Kvistum (10B), Reidun Mulehamn (10E), 
Karianne Jaabeck (10D), Lin Stensrud (9A) og Erik Tangstrøm 
(10C) 
 

FAU-sak 1 2018 Info fra ledelsen 

 Årets første seier; Ingen fyrverkeri inne på skolen i år. 

Tøyen sportsklubb viderefører ordningen: Ø på snø. Man får 

låne ski og utstyr samt kort på Tøyen for å kunne kjøre i 

bakkene i Oslo Vinterpark – Tryvann. 

Er i dialog med elevrådet om hva som er greit og ikke greit å 

spise og drikke på skolen. Elevrådet er bedt om å komme med 

en liste over forslag over hva de mener er innenfor å spise og 

drikke på skolen. Dette vil bli lagt frem på Driftsstyremøte den 

11.01. 

Det er også i år en bekymring for rus på 10. trinn. Dette gjelder 

et fåtall elever. Skolen er i kontakt med politiet og 

forebyggende team. Det er først og fremst cannabis som er 

utfordringen.  

Rektor orienterte også om foreldre i 9a ønsker å dra med Hvite 

busser og har søkt to om dager undervisningsfri for elevene. 

Turen skal finansieres med dugnadsarbeid. 

 

FAU-sak 2- 2018 Saker til Driftsstyremøte 11.1.2018.  

Da Oscar Bito som er fast representant i DS ikke kan møte, trenger 

vi en til fra FAU som kan stille den 11.10. Nestleder. Hanne Wangen 



er forespurt om å stille. Lin Stensrud kan stille som representant 

på driftsstyremøte dersom ikke nestleder kan stille. 

 

Sak 18 – 3 Bønn 

Skolen har utarbeidet retningslinjer for bønn ved Jordal 

skole som foreslås vedtatt på DS- møte 11.01.   

Forslaget støttes, enstemmig 

 

Sak 18 – 4 Klassetur.  

En klasse, 9A, har søkt om å få reise med hvite busser i 

skoletiden. Driftsstyret har tidligere vedtatt at man ikke 

drar lenger unna hjemmet enn at det er mulig å returnere 

hjem dersom sturen er i regi av skolen. Foreldre har 

kunnet arrangere og reise lengre med sine barn og andre 

barn i klassen i ferier og helger. Dette har blitt gjort. Det 

nye ved denne saken er at foreldrene har bedt elevene fri 

fra undervisning i to dager for å dra på denne turen. 

Rektor er positiv til en evt. oppmyking av regelverket og 

setter pris på foreldres engasjement og ønsker FAUs syn 

på saken. 

FAU ber om at driftsstyret ser på saken og vurdere 

om det er på tide å gjøre endringer i reglementet. 

FAU støtter denne konkrete søknaden, men 

oppfordrer samtidig at det legges til rette får at hele 

trinn for samme mulighet, enstemmig.  

Sak 18 – 5 Budsjett 

 Forslag til budsjett, støttes, enstemmig 

Sak 18 – 6 Strategisk plan 

Forslag til strategisk plan støttes, enstemmig 



 

FAU-sak 3 – 2018 Arbeidsgruppene orienterer 

«Rusgruppa». Gruppa ønsker at skolen skal ha en dialog 

med politiet. Skolen skal være tydelig på at det er null-

toleranse overfor kriminalitet. Det er ikke ønskelig at politiet 

går inn og henter ut elever i skoletiden. Referatet fra 

arbeidsgruppa inneholder en tydelig beskrivelse av hva som 

ønskes. Uttalelsen fra gruppa fikk bred støtte. Det bes om at 

skolen redegjør tydelig for hvordan forebyggingen skjer. 

FAU ber gruppa om å sende brev til rektor. Leder for FAU 

ber Kevin og utekontakten om å komme inn på et senere 

FAU-møte for å orientere om situasjonen utover våren. 

 

«Ballgruppa» Kun Renate sitter der. 10.klasseforeldrene er 

fritatt fra å stille som vakter ol på ballet. Dette ble vedtatt i FAU 

for 2 år siden. Renate oppfordret andre foreldre til å engasjere 

seg i dette arbeidet. Oppgaven går på å sikre en grei 

gjennomføring i samarbeid med elevrådet og skolen. Hilde 

Slaatta (8a), Lene Szemes(8F) går inn som nye 

medlemmer i gruppen.  

 

FAU-sak 4 – 2018 Eventuelt 

På et FAU møte før jul ble det bestemt at referentjobben skulle 

gå på omgang. Leder har sendt ut en liste der alle kunne 

melde seg som referent på ulike møter. Det mangler fortsatt 

referenter på de resterende møtene. Leder sender denne ut på 

nytt. 

 

Referent; Erik Tangstrøm 10c 


