
Referat 

FAU-møte  

#5 

Jordal skole         13. februar 2020 

Til stede. Fra administrasjonen: rektor Halvor Holm, miljøarbeider Kevin Naoum-Lewis, 

fritidskoordinator Ida Remen. Fra klassene (14 av 18 klasser representert): Ivar Kvistum (8A), Mona 

Ausen (8B), Brita Børresen (8D), Camilla Ekrem (8E), Eirien Løken Tofthagen (8F), Elmostafa Ettajani 

(9A), Jama Yusuf Ismail (9B), Heidi Einarsen (9D), Kirsti Bergh (9E), Thomas Engebretsen (9F), Jacob 

Mehus (10A), Laila Solum (10C), Line Verdal Størkersen (10D), Tuva Ørbeck Sørheim (10E), Meldt 

forfall: 9C, 10B. Ikke møtt: 8C, 10F. Møteleder: Laila Solum. Referent: Tuva Ørbeck Sørheim. 

1 Info fra administrasjonen 

Skolen skal ha HMS-tilsyn etter vinterferien. De skal se gjøre risikovurderinger og se på de ansattes 

og elevenes arbeidshverdag. Det blir intervju med lærere og administrasjon samt befaring. 

Driftsstyret trenger ny foreldrerepresentant da barnet til forrige representant har sluttet på skolen. 

Tuva Ørbeck Sørheim (10E, men også med barn på åttende trinn) ble valgt.  

SMU trenger også ny foreldrerepresentant. Peder og Tuva snakker om hvem som stiller der.  

Det vil bli foreldreundersøkelse i uke 10. Info kommer til alle foreldre via sms.  

Snart er det påmelding til sommerskolen. Det er normalt få Jordal-elever som søker seg dit, og skolen 

håper flere vil søke.  

Skolen har ansatt ny assisterende rektor, Sigrun Skrøvset. Hun har tidligere vært ansatt som 

inspektør. I og med at Jordal i en periode har hatt en ekstra inspektør, vil det ikke ansettes noen ny 

person i administrasjonen.  

Det antas at det vil bli så mange søkere til Jordal til neste skoleår at man ikke får plass til alle. Ut fra 

geografi vil noen av søkerne få tilbud om skoleplass på F21 og Teglverket i stedet.  

2 Ny fritidskoordinator og rapport fra miljøarbeiderne 

Ny fritidskoordinator Ida Remen presenterte seg. Hun skal jobbe som fritidskoordinator og dessuten 

være medlem av skolens miljøarbeiderteam, som tidligere ikke har hatt noen kvinne i teamet.  

Ida skal kartlegge elevenes fritidsaktiviteter og forsøke å aktivere dem som ikke har noen aktiviteter. 

Hun informerer elevene og motiverer dem til å delta på eksisterende aktiviteter i bydelen, og hun 



skal også igangsette nye aktiviteter på skolen, som DJ-kurs, basketball og samarbeid med 

Treningsspesialistene (treningsstudio med instruktør).  

Det er mulig det vil bli igangsatt fotballag for gutter og for jenter. Forslag til aktiviteter er hjertelig 

velkomne; fortrinnsvis aktiviteter som kan gjennomføres på skolen. Ett forslag kom opp i møtet: 

yoga.  

Ida kan også bli med elever første gang de skal på aktiviteten, og følger dem opp i etterkant for å 

høre hvordan det går.  

Rektor bemerket hvor viktig dette arbeidet er, fordi de ser en sammenheng mellom aktivitetsnivå og 

livsmestring/sosial trening/innsats på skolen.  

Kevin informerte om miljøarbeidernes aktiviteter. Miljøteamet på Jordal er sett på som så vellykket 

at skolen i senere tid har måttet låne dem ut til andre skoler med store utfordringer. Kanskje arbeidet 

ved miljøteamet på Jordal kan settes i system og kopieres av andre skoler? 

Kevin trekker frem det gode samarbeidet med lærere og skoleledelse som suksessfaktor samt den 

gode tonen lærerne har med elevene. Miljøarbeiderne har også kontakt med forebyggende politi og 

utekontakt. Det finnes selvsagt problemer på Jordal skole, men miljøteamet ser ut til å demme opp 

for mye.  

Både miljøteam og Ida vil gjerne kontaktes dersom foreldre har tips til aktiviteter, tips om problemer 

i nærmiljøet, eller annen informasjon som kan være relevant. Under møtet ble det for eksempel 

meldt om tett hasjrøyking i skurene ved Vålerenga skole, så fint om vi er litt ekstra på vakt der. 

Idas telefonnummer: 47 45 35 57.  

Miljøteamets telefonnummer: 95 25 17 56 

Følg gjerne også miljøteamets instagram-konto: jordalgram 

Jordal skole er åpen for elever i vinterferien. Sjekk (det flotte!) programmet på skolens nettsider.  

3 Status ravning etter to ukers erfaring 

Representanten fra 10A (første klasse ut) formidlet sine erfaringer. Arbeidsgruppen fikk skryt for bra 

opplegg. Foreldre var blitt delt inn i grupper på seks, og alle hadde fått påminnelse per sms dagen før 

de var satt opp på ravning (klassekontakten hadde fått klasseliste fra lærer). Oppmøte var på 30 

prosent, og ravning ble gjennomført tre av fem dager den uken.  



Det oppsto en diskusjon om ravning hadde noen hensikt, siden rapportene tydet på at det var få 

ungdommer som var ute, og at det var lite som skjedde. Samtidig vet vi at politiet etterlyser flere 

voksne i gaten, og at dette er vårt bidrag.  

Mulig skjer ravning litt for tidlig på kvelden? Nå er den fra 17.30 til 19.30. Vi bestemte oss for å holde 

oss til planen frem til neste FAU-møte, og eventuelt justere litt etter de erfaringene som er gjort da.  

Det ble oppfordret til at ravnene bør sjekke skur, barnehager og andre steder der ungdom gjerne 

samler seg.  

Thomas (9F) er i kontakt med politiet for å få til et møte med FAU, men har foreløpig ikke fått 

tilbakemelding om dato som passer for dem. 

4 Rapport fra møte i Oslo KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg) 

Ingen fra Jordal var til stede der, så intet å melde.  

5 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Neste FAU-møte blir tirsdag 24. mars (merk avvikende tidspunkt) fra kl 19.00 til (max) 21.00. 

Ivar Kvistum tar referat. 


