
Referat 
FAU-møte  
#2 – 2021/2022 
Teams         13. januar 2022 
 

Tilstede: Rektor Halvor Holm, Assisterende rektor Sigrun Skrøvset, FAU leder Anders Nielsen (9E) 

FAU valgte fra klassene (11 av 18 representert): 
Viktoria 8A 

Thomas Engebretsen 8B 

Sven Solum 10A 

Bente Skipenes Meen 9F 

Marte Grimstad 9D 

Cecile Campos 9A 

Camilla Glomlien 10E  

Jan Magne Berge  

Semira Wiik Aram 8E 

Aimèe Skevik  

Toril Bull-Njaa Larsen (10C - referent). 

 

1. Velkommen og valg av referent.  

Toril melder seg frivillig, tusen takk. 

 

2. Halvor Holm gir en orientering om tingenes tilstand ved inngangen til det nye året: 

Halvor er formelt rektor igjen, men er samtidig fremdeles på Kampen skole til ny rektor er på plass. 

Det er vanskelig å rekruttere rektorer til Oslo skolen for tiden. Halvor er imponert over ledergruppen 

ved Jordal, de har holdt stø kurs. I forhold til elevene virker de fleste fornøyd. Det er gode 

tilbakemeldinger fra elvene. Han sier de i sum opplever en positiv drive på skolen.  

I forhold til nasjonale prøver ligger Jordal på et gjennomsnitt i forhold til resten av Oslo. Jordal har 

jobbet med metode i mange år, og det har gitt resultater. Det er stor tro på dialogisk undervisning for 

å få alle elevene i tale.  

Miljøteamet er på!  

Det er en bekymring for økt rusbruk på 10. trinn. Bekymringsmeldinger ble sendt til pårørende til de 

det gjelder allerede våren 2021, altså da de elevene det gjelder gikk på 9. trinn. Det er Marihuana og 

alkohol som brukes. Det gjelder i overkant av 30 elever. Det er snakk om hyppig bruk, det vil si en 

gang pr. uke, eller mer. Dette gir grunn til bekymring. Det er en større andel av unge fra «etablerte 

hjem». De elevene blir fulgt godt opp hjemmefra. Det er stort sett bare gutter i denne gruppen på 30. 

Det vil si at jenter stort sett går under radaren, de er smartere i denne aldersgruppen og kommer seg 

lettere unna. Det jobbes med hvordan jentene skal kartlegges. Det er flere som har fokus på 

problemstillingen; helsesøster, ruskonsulent, lærere, miljøarbeidere. De snakker sammen ukentlig. 

Det er mindre bekymring nå for de det gjelder. Det gir grunn til å tro at tiltakene som er satt inn, 

virker.  

Det ble stilt spørsmål om det som rapporteres er vanlig eller spesielt mye, og om det kan settes i 

sammenheng med pandemien?  



Halvor svarer at det er ikke grunnlag for å si at det er koronarelatert, og de er heller ikke bekymret på 

nåværende tidspunkt for de som går på 9. trinn. 9. trinn har hatt besøk av ruskonsulent, som også 

kommer tilbake før vinterferien.  

3. Kveldsravning og erfaringer fra i høst og de to første ukene av januar 2022. 

Marte Grimstad: Det har vært dårlig oppmøte fra klassen. 

Anders Nielsen: Første uken i januar var det ikke en eneste ungdom å se! 

Det er flere som melder at de tror kulden og mørket er en viktig grunn til at ungdommene ikke er 

ute. Det at det er få ute har ikke noe med endring av tidspunktet ravningen skjer i, som ble gjort i 

høst.  

Semira Wiik Aram: Vi var fire stk. som gikk sammen. Det var bråk rundt skolen i forbindelse med at 

klubben stengte. Men kl. 2130 skulle alle hjem, noen ventet på bussen, og etter det var det stille.  

Det ble stilt spørsmål til om elevene vet om ravning? Halvor svarte at det gjør de selv om det ikke 

nevnes ofte. Halvor er tilhenger av opplegget og ønsker det videreført.  

Anders Nielsen: Det er positivt med ravning. Det er interessant å se hvordan ungdommen ter seg 

blant folk, og hvordan de oppfører seg. Vi fortsetter på samme måten ut skoleåret. Er det mulig for 

skolen å sende ut påminnelsesmeldinger til foreldrene?  

Halvor Holm: Det kan være flere grunner til at mange ikke er med og ravner. En grunn kan være at 

man ikke har kapasitet. Er positiv til å koble det til ukeplanen. 

Aimèe Skevik: Ravning er et positivt tiltak. Kampen foreldre går fra kl.19-21. Jeg tror mange glemmer. 

Vi som er FAU kontakter må være på de som står oppført på listen.   

Det er enighet blant de som er tilstede om at FAU representantene skal sende listen til kontaktlærer 

slik at de kan sette det på ukeplanen som blir sendt til alle foreldrene.  

4. Info fra driftstyret, ved Halvor Holm. 

Budsjettet er vedtatt i dag, 13. januar 2022. Resultatet av 2021 viser et betydelig mindreforbruk. Det 

vil si at det er ekstra penger å bruke i løpet av året 2022. Det er handlingsrom for å arrangere 

eksamenskurs for 10. trinn. Dette planlegges å gjennomføres i mars 2022. I tillegg tenkes det å gjøre 

noe for de som sliter mest. Skolen kan bruke av mindreforbruket som er akkumulert over flere år.  

Det er en bekymring for resultatene av matte tentamen som ble avholdt før jul på 10. trinn. En 

mulighet er å bruke penger som kan brukes i retning av forbedring av mattekunnskap. En annen ting 

som har vært nevnt å bruke penger på, er kantinedrift eller servering av lunsj på skolen. Det er et 

ønske, men å servere 600 elever på 20 minutt er komplisert!  

5. Orientering om elevundersøkelsen: 

Elevundersøkelsen er ikke offentliggjort enda, men den er rett rundt hjørnet. Undersøkelsen viser at 

Jordal ligger på et gjennomsnitt på alle punkt, sammenlignet med de andre ungdomsskolene i Oslo. 

Begrepet snitt gir en pekepinn, men er likefullt et begrep som kan diskuteres. Undersøkelsen viser at 

elevene trives på skolen. De opplever støtte på skolen, og opplever støtte hjemmefra. Jordal skårer 

litt under gjennomsnitt på spørsmål som handler om demokrati og elevmedvirkning. Det er en 

pågående samtale blant lærere hva dette kan skyldes og på hvilken måte de kan gjøre noe med 

dette. Et punkt som har vært nevnt er å bevisstgjøre elevene på de valgene de faktisk har, og at de 

blir lyttet til. I forhold til området som handler om variert opplæring er Jordal på et gjennomsnitt. 



Under punktet om praktisk opplæring ligger skolen litt under det som er gjennomsnitt. Et spørsmål 

lærerne jobber med er hvordan de kan gjøre klasserommet mer variert? Mer praktisk, mer variert, og 

koble guttene på i større grad. I forhold til mobbing ligger Jordal skole over gjennomsnitt, (på en 

positiv måte). Skolen ligger også høyt i positiv forstand i forhold til punktet om tilhørighet. Hver 

klasse vil imidlertid måtte gå inn på klassenivå og individnivå og se hvordan tilstanden er der på disse 

punktene.  

6. Eventuelt: Det er meldt om tre innkomne saker.  

1) Belysning, ved Aimèe Skevik. Det er dårlig belysning i skolegården. Sigrun Skrøvset kommenterer 

at det har det vært problemer med tidligere også. Sigrun sjekker med vaktmester.  

2) Mobilbruk, ved Camilla 10 E. Det er en mor som har meldt inn et ønske om at mobilbruk helst 

ikke bør være lov hverken i friminuttene eller i timene. Halvor Holm kommenterer at mobilene 

skal være låst in i skapet i timene, og skrudd av, eller på lydløs. Han vet at de er flinke til å 

praktisere dette på 8. trinn. Skolen har ikke regler for at de ikke kan bruke telefonen i 

friminuttene. Han har heller ikke fått melding om at mobilbruk er et stort problem i timene. 

Camilla foreslår at det kanskje kan være et poeng å øke bevisstheten på mobilbruk i timene 

overfor lærerne. Halvor støtter at han vil ta dette med tilbake til lærerne ved jevne mellomrom. 

3) Nasking. Ved Anders Nielsen. Anders har hørt at det stjeles fra butikkene i nærområdet. Halvor 

kommenterer at han ikke har hørt om noen tilfeller nå. Imidlertid er det et veldig godt samarbeid 

mellom skolen og Kiwi, Coop Extra og andre nærbutikker. Praksis er at hvis noen elever nasker 

pleier skolen få beskjed, og skolen går sammen med eleven(e) det gjelder tilbake til butikken og 

ordner opp. 

  

7. Dato for kommende møter 

Det avtales at de neste FAU møtene skal være 10. mars 2022 kl.18:00- 19:30, og 3. mai 2022 kl.18:00-

19:30. 


