
FAU møte, Jordal skole 19/09/17 kl 18-20 
 
Leder:     Renate Torvund  
Nestleder:    Hanne Wangen 
Referent:    Karianne Jaabæk 
Driftsstyrerepresentant:  Renate Torvund og Oscar Brito 
 
Tilstede:  
Hans K Hansen og Kjersti Olsen 10A, Karianne Kvistum og Fredrik Lid 10B, Renate Torvund 10C, 
Karianne Jaabæk 10D, Hanne Wangen og Reidun Mulehamn 10E. 
Lin Stensrud 9A, Brita Børresen 9B, Oscar Brito 9C, Synne B Johnsen og Jannicke Bergersen 9D, Hege 
H Storhamar 9F, Karen Pinholt 8A, Ine-C Eliersen 8B, Pål Klostermann 8C, Hedda Reiermark 8D, 
Torgeir Kolstad 8E, Marianne Rui Slettebakken 8F 
 
Agenda:  

 Presentasjon, valg og konstituering. 
 Styret ble valgt i vår. Leder Renate Torvund, nestleder Hanne Wangen ble gjenvalgt. FAU 
mangler sekretær, men ingen meldte seg til dette fast. Saken tas derfor opp igjen på neste 
FAU. Dersom det ikke er mulig å fa valgt noen til denne funksjon, må oppgaven med å skrive 
referat rullere mellom FAU- representantene for hvert møte. Dette er ikke en gunstig 
ordning, men må praktiseres, da det er vanskelig for leder å påta seg denne rollen. 
 

 Info fra skolen ved rektor Halvor Holm.  
o Ledelsen er veldig fornøyd med oppstarten. Den har aldri vært så bra. Det er stort 

sett rolig. Tidligere år har Jordal skåret lavt på trivselsundersøkelser blant elevene. 
Nå ligger Jordal over snittet med 91%. I Oslo er det på 89 %. Karaktersnittet var på 
2,7 men er nå på 3,5. (Snittet i norsk har derimot gått litt ned). Det er for første gang 
helt fult på 8.trinn og det er ventelister.  
 

o Økonomi: Det var planlagt for en” dårligere økonomi", ettersom skolen har mistet 
midler til 5 lærerstillinger knyttet til tidligere støtte fra regjeringen. Nå som det er 
fullt (15 nye elever som gir ekstra støtte) har skolen bedre økonomi.  

 
 

o SKU midler - skoleutviklingsprosjekt. Utviklingsleder orienterte sammen med to 
lærere om erfaringer i forbindelse med besøk/observasjon/opplæring på en skole i 
London og bruk av deres pedagogikk Dialogical teaching. Dette dreier seg om dialog 
mellom elever og mellom elever og lærere. Den tar utgangspunkt i refleksjon-læring-
problemløsning- tenke kritisk. Skolen ønsker at alle lærere tar en studietur til denne 
skolen i London i november og har søkt Drifsstyret (DS) om midler fra budsjett til å 
gjennomføre dette. Det er søkt om  400 000,- 
FAU hadde spørsmål om hvordan dette skulle implementeres og om det hadde noen 
effekt på det sosiale. Lærerne bekreftet at de hadde observert trygge og gode 
læringsmiljø i klasserommene. 
 

o Jordalfestivalen foregår første torsdag etter høstferien (12.10). Festivalen skal vise 
hvordan elevene har det sosialt sammen med hverandre. Det ble etablert for å gi 
elevene og foresatte en slags Jordalidentitet.  
 

 Datoer for høstens FAU- møter: Torsdag 26.10, mandag 20.11 og torsdag 14.12. 
 



 Info om foreldreravning.  
Fra 17.30 til 19.30 hver ukedag frem til og med uke 41 (med unntak av høstferieuken). Utstyr 
hentes på Galgen. Minst to skal gå sammen. Det er satt opp fem hver ukedag. Det er loggført 
at mange ravninger har blitt avlyst. Etter uke 41 må ordningen evalueres før en vurderer om 
ordningen skal fortsette og i tilfelle fra når.  
 
 

 Oppstart av arbeidsgrupper i FAU. 
FAU nedsatte i fjor 5 arbeidsgrupper som skal ha fokus på områder FAU ønsker å engasjere 
seg spesielt innenfor. Info om gruppene var sendt ut med innkalling og det ble kort informert 
fra de eksisterende gruppene.  Alle nye i FAU, ble oppfordret til å melde seg til en gruppe, og 
flere meldte seg på i møtet. Det er også mulig å melde seg i etterkant og saken tas opp på 
neste møte. Oppdatert oversikt over arbeidsgrupper med nye medlemmers sendes som 
vedlegg til referatet.  
 

 Info om kommende Driftsstyre-møte (DS-møte) den 20.09.  
Skolen søker om midler til studietur for alle ansatte ved skolen som skal gjennomføres i 
november. Dette vil koste ca 400 000,- og det søkes om å finansiere dette over skolens 
budsjett. Dette må godkjennes og vedtas i DS 20.09. FAU s representanter i DS (Renate 
Torvund og Oscar Brito), ba om avklaring med øvrige foreldre om hvilke mandater  som gis 
når skal stemmes  i DS. FAU stemte så over om det skal gis økonomisk støtte for studietur for 
alle lærerne. Det ble flertall for. Men det forutsettes at skolen legger frem en fremdriftsplan 
for implementering for videre prosess og implementering. 
 

 Eventuelt.  
Tre saker var innmeldt, men ble utsatt til neste FAU.  
Dette gjaldt: - uteområdet, - Jordalrykte, - ønske om besøk av utekontakt og andre i tillegg til 
bydelspolitiet på FAU- møter og klassetur for 10 trinn. 

 

Neste FAU- møte er torsdag 26.10, kl. 18.00. 

 

 

 

 

 


