
Fremmøte for FAU, 19.mars 2018 18-20 

 

Renate Torvund 10C, Lene E.Szemes 8F, Hedda Reiermark 8D, Hege H. Storhamar 9F, Hans Kr. 

Hansen 10A, Mette K. Brenna 9B, Hilde Slaatta 8A, Kjersti Olsen 10A, Karianne Jaabek 10D, Erik 

Tangstrøm 10C, Hanne Wangen 10E, Lin Stensrud 9A, Oscar Brito 9C, Karianne Katmo 10B, Grete 

Rustad 9A (referent) 

 

Agenda: 

 

 

1. info oppdatering miljø v kevin og Jamal. 

 

2. Info fra ledelsen v Joachim, ass.rektor 

 

3. Oppdatering av implementering av Dialog som undervisning (Londonmodellen) 

 

4. Info om jordalballet. Status vaktlister etc 

 

1. Oppstart av foreldreravning uke 16 (16.april). Kjøreplan for oppstart er sendt ut. 

 

5. info fra arbeidsgruppene i FAU 

 

6. Eventuelt. 

 

Saker tatt opp i følgende rekkefølge: 

 

Dialogisk undervisning (Londonmodellen): 

Vi fikk en demonstrasjon av hvordan skolen jobber med dialogsk undervisning. Tim og Marit 

(lærere 9.trinn) fortalte oss hva dette er og viste oss hvordan de jobber. 

I fellesskap, gjerne på tre og tre, jobber man med en oppgave. Målet er at alle skal kunne bidra og si 

noe og det er ikke fokus på om svaret er rett eller galt, men hvordan elevene tenker og reflekterer 

over oppgaven som er det viktigste. Lærere jobber spesielt med å utvikle god lyttekultur hos 

elevene, å gi dem tenketid og å stille åpne spørsmål der elevens refleksjon er i fokus.   

Alle lærere har filmet seg selv og får tilbakemeldinger fra kollegaer. De bruker også elevsamtalen til 

å snakke fag med eleven. På denne måten blir alle hørt og får individuell oppfølging. Lærerne 

opplever større bevissthet rundt egen undervisning og at de har fått flere verktøy til å gjennomføre 

en god undervisningstime. 

 

 

Miljø og forebyggende arbeid v/Kevin og Jamal, og fra politiet Arne Stavenes: 

Arne Stavenes informerer om forebyggende politiarbeid i bydel Gamle Oslo. Han var ærlig på at det 

dessverre er svært lite politiressurser når det gjelder denne type arbeid. Dette medfører at de oftere 

kommer på banen etter at det har skjedd noe enn i forkant. Politiet forteller om økt fremvekst av 

kriminelle ungdomsgjenger i bydelen og at det stadig oftere oppstår ungdomsslåsskamper i sentrum. 

Politiet har ikke kapasitet til å jobbe så mye med gjengproblematikk og er nødt til å fokusere på 

enkeltpersoners saker. Ønsker vi å legge press på politiet i forbindelse med dette, må vi kontakte 

politimesteren i oslo. Ellers kan vi nå Arne på epost arne.stavenes@politiet.no 

 

Utekontaktene på Jordal har også merket at det er mindre ressurser fra politiet og savner et tettere 

samarbeid med dem. Men de gjør så godt de kan med det de har, og aktivitetssenteret blir flittig 

brukt av elevene. Det har vist seg å generere et behov hos elevene og bruken har dermed økt. 

Utekontaktene får god oversikt over de elevene som trenger litt ekstra oppfølging. Skolen har god 

mailto:arne.stavenes@politiet.no


oversikt over hvilke elever dette gjelder. Det er snakk om at det er en 10-15 elever som det stormer 

mest rundt. Skolen er videre svært opptatt av å ikke la seg definere som en versting-skole til tross 

for visse utfordringer og jobber for at skolemiljøet ellers og hverdagen til elevene skal være bra. 

Kontaktinfo til Kevin: kevin2203@osloskolen.no tlf 96675167 

 

 

Info fra ledelsen og vedr. jordalballet v/Joachim, assisterende rektor: 

Lærere er i gang med elevsamtaler og foreldremøter i disse tider. Det kommer også noen nye 

ansettelser etterhvert.  

 

Torsdag 22.mars er det foreldremøter for de som skal begynne på Jordal til neste år. Kapasiteten er 

sprengt, kullene på barneskoler som Tøyen, Gamlebyen, Vålerenga og Kampen blir bare større og 

større, og nye barneskoler som bygges sogner til Jordal ungdomsskole så dette blir en stor 

utfordring etterhvert. 

 

Jordalballet går av stabelen torsdag 22.mars også. Det har vært noe kluss med vaktlister, men det 

ser ut til å ha gått i orden. Det er likevel bare å melde seg hvis man har litt tid til overs, det viktigste 

er å få nok voksne på plass slik at det blir forsvarlig å gjennomføre.  

 

Oppstart foreldreravning uke 16 

Det er utarbeidet et infoskriv og ranselpost som sendes ut. Alle klassekontakter på 8.trinn tar tak i 

sine respektive klasser for å få gjennomført ravningsukene sine. 

 

Info fra arbeidsgruppene: 

 Ravnegruppen har informert om oppstart av ravning fra uke 16 (16.04). 8a er først ute og 8b 

overtar i uke 17 og så rulles det videre ut. Vaktlister lages av klassekontakter og 

kontaktlærere i samarbeid. Infoskriv og plan for oppstart er laget av ravnegruppa og tidligere 

sendt ut. Viktig at foreldre involveres og informeres så tidlig som mulig. Ravnegruppa er 

ikke ansvarlig for å lage vaktlistene eller sende ut påminnelser til de enkelte foreldre i 

klassene. 

 

 Rusgruppa jobber sporadisk ved behov. 

 

 Gruppa som jobber med kommunikasjon med lærere og undervisning har skrevet et brev til 

ledelsen som etterlyser skriftlig midtveisevaluering for hvert enkelt fag, som vi har krav på 

men som ingen har fått. Arbeidsgruppen kommer til å sende brevet i løpet av denne uken. 

De ønsker også at skolen må informere foreldre om hvordan man skal tilegne seg denne 

informasjonen. 
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