
Referat 

FAU-møte  

#3 

Jordal skole         10. desember 2019 

 

Til stede: Fra administrasjonen: rektor Halvor Holm og inspektør Pleurat Haklaj. Elever.: Hadi (10D) og 

Mathias (10E). Fra Vålerenga menighet: sokneprest Ingunn Rinde. Fra klassene (14 av 18 klasser 

representert): Ivar Kvistum (8A), Mona Ausen (8B), Marthe Gallefoss (8C), Brita Børresen (8D), Siv 

A.F. Haugenes (8F), Elmostafa Ettajani (9A), Brit Vareberg (9B), Peder Kvello og Henrik Treimo (9C), 

Kirsti Bergh (9E), Thomas Engebretsen og Sigrid Westeng Odden (9F), Laila Solum (10C), Line Vedal 

Størkersen (10D), Thorgeir Kolshus (10E), Adan Hassan (10F). Meldt forfall: 8E, 9D, 10A, 10B. 

Referent: Laila Solum. 

 

1 Møtereferatet fra møtet avholdt 19.11.2019 ble godkjent. 

 

2 Skal vi arrangere kirkebesøk i julen?  

Inviterte til møtet var prest i Vålerenga menighet Ingunn Rinde, en imam og noen utvalgte elever 

som kunne innlede til en diskusjon. Dessverre ble det for kort varsel for imam til å stille på møtet. 

 

Tidligere har tilbudet vært gudstjeneste etter skoletid siste skoledag. I år ønsket sokneprest i 

Vålerenga kirke å flytte julegudstjeneste fra etter skoletid siste skoledag (fredag) til skoletid 

(torsdag). Fortsatt som en frivillig ordning, men for de som ikke vil gå, skal det være et tilbud på 

skolen. Dette fordi siste år har hatt svært dårlig oppmøte (flere på scenen enn i salen). Elever og 

kirken har brukt tid på å lage et arrangement «ingen» kommer på ... det virker meningsløst. 

 

Prest Ingunn innledet og spilte inn at politisk føring er at det siste som skjer før helligdager/ferie skal 

være felles for alle elevene. Hun foreslo kirkebesøk eller gudstjeneste for alle elevene torsdag 19. 

desember (nest siste skoledag før juleferien). Å delta på kirkebesøk vil ikke være en religiøs handling 

for elever som ikke er kristne (eventuelt troende), i motsetning til deltagelse på gudstjeneste.  

 

Et kirkebesøk vil ifølge rektor kunne sies å være pensum, der elevene får observere hva som skjer i 

kirken. Han forteller videre at før dette møtet, har temaet vært tatt opp med elevene og skolens 

ansatte. Meningene er delte.  

 

I møtet skisseres følgende alternativ som utgangspunkt for debatt og diskusjon: 



a) Julegudstjeneste etter skoletid torsdag 19.12.2019 (nest siste skoledag før juleferien). Elevene som 

deltar i gudstjenesten, får avspasering. Rektor kan innvilge avspasering fordi elevene på Jordal skole 

får tilbud om flere undervisningstimer enn forskriften krever. 

b) Kirkebesøk. Samtidig planlegges det/legges det opp til et moskebesøk i forbindelse med ramadan. 

c) Klassene besøker kirken, moskeen, synagogen osv. 

d) Skolegudstjeneste i skoletida med fritak for de som ikke vil. 

 

Etter gruppediskusjoner oppsummerte vi: Elevene poengterte blant annet at når de har kristendom 

som en del av KRLE-pensumet; så foretrekker de å lære om dette av prest/kirken og de som kan mest 

om dette. Det samme gjelder når de skal lære om andre religioner. De synes de lærer best av at de 

som tror på religionen selv «underviser». 

 

Etter debatten, ble det stemt over de skisserte alternativene. Ingen stemte for alternativ a) eller d). 

FAU var delt mellom alternativene b) og c). Det er imidlertid for kort tid for kirken nå til å planlegge 

og organisere et kirkebesøk for alle Jordal-elevene i skoletiden dette skoleåret og før jul. FAU ønsker 

imidlertid at dette samarbeidet mellom kirken og skolen blir et langsiktig prosjekt; og at kirkebesøk 

for alle elevene som en skoleavslutning gjennomføres neste skoleår. Administrasjonen jobber videre 

med å få klassebesøk i kirken, moskeen, synagogene o.a. inn i skolens handlingsplan og årshjul, som 

del av dybdelæring i KRLE-faget. 

 

3. Info fra administrasjonen 

Jordal skole vil være åpen for elevene julaften fra 16.00 til 20.00. Det holdes også åpent 1., 2. og 3. 

juledag (med aktiviteter som bowling, kinodag, mulighet for å spille basket og håndball).  

 

Miljøarbeiderne og flere av lærerne vil være til stede. Rektor er tydelig på at dette ikke er et 

alternativ til alternative julefeiringer som arrangeres i byen, men et tiltak iverksatt av skolen fordi 

elever som ikke feirer jul har spurt om hjelp til å finne et sted de kan være julekvelden når alt er 

stengt og det ikke er noe å finne på. Skolen har videre søkt om og fått ekstra økonomiske bevilgning 

for gjennomføring av dette tiltaket. 

 

Elevene har også ytret ønske om å arrangere en skattejakt julekvelden, med små premier (gaver). 

Dette er det imidlertid ikke budsjett til. Men om noen har anledning til å gi en gave til denne 

skattejakten, kan denne leveres i skolens resepsjon før jul. Maksverdi 50 kroner. NB! Bidraget skal 

ikke være som almisse å regne!  

 



4 Varm skolemat fra ekstern leverandør 

Skolen har fått et tilbud fra Kara Thai mat (i Strømsveien) om å levere varm skolemat til elvene to 

ganger i uka. Kara Thai leverer pr. nå varm skolemat på Hartvig Nissen to ganger i uken. Det har de 

gjort i cirka halvannet år. Selv beskriver de maten sin som variert og sunn. De har vegetariske og 

glutenfrie alternativ og alt kjøtt er halal.  

 

Rektor forteller skolen til nå har prøvd ut forskjellige alternativ, fordi skolen ønsker å tilby mat. De 

har imidlertid til nå ikke helt fått til et godt mattilbud; blant annet fordi prosjektene så langt har blitt 

for «personavhengige»; matlagingskompetansen hos skolens ansatte varierer, og baguette-smøring 

eller lignende tar også bort tid fra kjerneoppgavene til skolens ansatte.  

 

Vi fikk i møtet servert smaksprøver. Priser vil ligge på fra cirka 15 til 40 kroner. pr enhet (nudler 

vegetar eller med kylling, vårruller vegetar eller med kylling, kyllingspyd). 

 

Det ble ikke tid til en ordentlig diskusjon, men noe som kom opp og ble problematisert, var kostnad 

og at dette for flere elever ikke blir et reelt alternativ fordi de ikke har penger til å kjøpe seg mat. 

Rektor gjorde imidlertid oppmerksom på at skolen allerede i dag har enkelt matsalg. Det ble vedtatt 

at saken utsettes til førstkommende FAU-møte i januar. 

 

5 Status ravning 

Bydelskoordinator og politi vil komme til FAU på besøk etter jul. Koordinator foreslår at FAU på Jordal 

koordinerer seg med ravnegruppene på Kampen og Vålerenga. FAU-representantene følger opp sin 

klasse og sørger for at vaktlistene dekkes opp. Oppstart planlagt fra andre halvdel i januar. 

 

6 Eventuelt 

Elevrepresentantene Hadi og Mathias forteller om livet som elev og hvordan det oppleves å være på 

10. trinn akkurat nå. De forteller om mange prøver de må lese til, og at de forbereder seg på å søke 

videregående skoler. De forteller også om en pågående konkurranse på skolen som handler om å 

være en god medelev med inkludering av alle som går på skolen. De er også fornøyde med at skolen 

har kjøpt inn nye stoler. 

 

 

Neste møte: Tirsdag 14. januar fra 19.00 til 20.30.  

Referent blir Kirsti Bergh (9E). 


