
 

 

Til alle FAU- representanter/klassekontakter og vara! 
  

Mandag den 20.11, kl. 18.00 på møterommet i 3. etg. 

 Tilstede: Mette Kristin Brenna (9B), Grete Rustad (9A), Kari Anne Kvistum 

(10B), Janicke Bergersen (9D), Hedda Reiersmark (8D), Brita Børresen (9B), 

Thorgeir Kolshus (8E), Lin Stensrud (9A), Kjersti Olsen (10A), Erik Tangstrøm 

(10C), Ine-I. Eiliesen (8B), Renate Torvund (10C), Fredrik Lid (10B), Karianne 

J. (10D) 

  

Referat: 
1. Informasjon fra Utekontakten i bydelen (Jamal) 

Jamal har vært ansatt på Jordal siden 2010 og deretter i utekontakten og kjenner 

godt til miljøet rundt skolen. Han er barnevernspedagog og tolk og jobber for 

ungdomsteamet i bydelen. Teamet jobber to kvelder i uken og jobber tett på 

Jordal skole. Jamal jobber tett sammen med Kevin. De opplever stor pågang av 

elever, både de som kommer fordi de ønsker kontakt, men noen er også sendt 

av lærere. De er også ute i felten på Grønland, Tøyen, Kampen skole og Jordal. 

Uteteamet samarbeider også med klubbene i området. Det jobbes også mot 

enkeltfamilier og enkeltelever. Det er nå noe nedprioritert fra politiet å arbeide 

så tett med uteteamet og det er ikke lenger én politikontakt for Jordal. Jamal 

kommer til å sende over en liste over kontaktpersoner i politiet som skolen kan 

forholde seg til. 

Det meldes bekymring i forhold til miljøet rundt Jordal nå og Jamal ønsker bla. 

et mer sammensatt FAU med tanke på elevenes kulturelle bakgrunn. Samarbeid 

FAU og utekontakten må styrkes. FAU oppfordres til å komme på besøk! 

Rektor ønsker å tilbakevise usanne rykter, feks. om at elever har med kniv på 

skolen. Andre tilbakemeldinger er grov språkbruk på skolen. Det arbeides også 

med dette fra utekontaktens side, også i møte med foreldre. 

Det foreslås at det går en henvendelse til politiet fra FAU/ledelsen ved Jordal 

om at skolen igjen ønsker en kontakt slik det var tidligere. 

Det foreslås at det jobbes med språkbruk fra skolens side. 

Når det gjelder psykisk forebygging refereres det til Familiehuset. 

Jamal kan kontaktes på jamal187hotmail.com eller mobil 48169845. 

 

2. Info fra ledelsen. 

Rus: Det jobbes med å stoppe hasjbruk på skolen. 

Elevundersøkelsen: Rektor informerer om positive resultater i 

elevundersøkelsen. Jordal er over Oslosnittet på alle indekser. 

Londontur for lærere: Lærerikt og en ny og god metodikk som skal brukes i 

skolen. 

 

http://jamal187hotmail.com/


 

 

3. Praktisering av mobilbruk i timene (tilbakemelding fra klassekontakter om 

hvordan rutinene håndteres i klassene) 

Varierende erfaring. Noen klasser vurderer å legge mobiltelefonene i skapet 

også i lillefri. Noen klasser får nå følgeseddel for å bruke mobil i timene. 

Enkelte lærere melder tilbake at det er fint at det tas opp tema mobilbruk. 

På bakgrunn av det som fremkom under møtet, ser det ikke ut til at mobilbruk i 

skoletiden er problematisk eller går utover undervisningen. 

 

4. Info fra arbeidsgruppene og planer fremover. 

Undervisning og kommunikasjon: Det lages et skriv om fagevaluering og Its 

learning som tas opp i FAU før det sendes til skolens ledelse. 

 

5. Datoer for FAU- møter 2018. 

Torsdag 14. desember - 2017 

Tirsdag  9. januar 

Torsdag 15. februar 

Mandag 19. mars 

Torsdag 19. april 

Mandag 15. mai 

 

6. Eventuelt 

 

a) Ravning -  Vi fikk organisert ravning av foreldre på 9 trinne fra uke 41 og det 

ser ut til at det har vært bedre oppslutning av foreldre her enn på 10 trinn. Når 

ravning er gjennomført for alle 9 klasser vil ordningen evalueres før det skal 

jobbes mer med organisering av ravning til våren. 

 

b) Skolemiljø og kommunikasjon utad: Det oppleves at skolen kommuniserer 

mer positivt om skolen enn det det er i virkeligheten. Det er ulikt hvordan de 

forskjellige lærerne kommuniserer negative episoder til foreldre. FAU-leder 

snakker med rektor om hvordan det kommuniseres rundt negative episoder. 

Hva er skolens rutine rundt dette? Fredagsbrevet kan brukes til dette. Det er 

viktig at FAU-representantene har en god dialog med lærerne på trinnet. 

  

Referent: Mette Kristin Brenna 

FAU-representant 9B 

 

Neste møte i FAU er 14.12. 


