
Referat 

FAU-møte  

#1 

Jordal skole         17. oktober 2019 

 

Tilstede: Fra administrasjonen: Rektor Halvor Holm og inspektør Pleurat Haklaj. Fra klassene (14 av 

18 klasser representert): Ivar Kvistum (8A), Mona Ausen (8B), Hege Høsøien (8E), Siv Anneli 

Fredriksen (8F), Elmostafa Ettajani (9A), Jama Yusuf Ismail (9B), Peder Kvello og Henrik Treimo (9C), 

Heidi Einarsen (9D), June Nysveen (9E), Thomas Engebretsen (9F), Ine-Cecilie Eliesen (10B), Laila 

Solum (10C), Hedda Reiermark og Line Vedal Størkersen (10D), Lene Engebretsen Szemes (10F).. 

Meldt forfall: 8C, 8D, 10A og 10E. Referent: Hedda Reiermark. 

 

1. Informasjon fra administrasjonen 

Rektor informerer om at Jordal skole er smekk full. Det var ved tildeling av skoleplasser ca. 60 elever 

som hadde søkt Jordal og som ikke fikk plass i år. Disse elevene har fått tilbud på andre skoler i 

nærmiljøet (F21, Teglverket og Høyenhall). Det er p.t ca. 20 elever som står på venteliste til Jordal.  

 

Oppstarten har vært stort sett god, men det har i sommer vært konflikter mellom noen elever som 

de så dro med seg til skolestart. Skolen har jobbet mye med dette,  rektor informerer om at 

konfliktene har dempet seg.  

 

Arbeid med uteområdet, anlegning av ny basketballbane, minigolf og sittegrupper er i sluttfasen, og 

vil være ferdigstilt til jubileumsfeiring (Jordal skole 20 år) torsdag 24. oktober. Det er også planer om 

å ruste opp andre deler av skolegården med blant annet leke/mestringsapparater for åttende trinn. 

 

Skolen har mottatt ekstra driftsmidler og dessuten holdt seg innenfor budsjett. Disse ekstra midlene 

skal brukes til å oppgradere utstyrsparken, med blant annet nye storskjermer og stoler.  

 

I oppstarten av skoleåret har det vært arrangert en del turer for klassene i tråd med Jordals skole 

programerklæring om én overnatting i ‘nærområdet’. Disse turene oppleves stort sett som veldig 

positive av både lærere og elever, men de krever mye planlegging og ekstra innsats fra lærerne. Av 

uønskede episoder i år, var at noen tiende-trinn-elever spiste sopp på en av turene, men dette ble 

godt håndtert av lærerne og foreldre varslet. Det gikk bra ... denne gangen, men foreldre må gjerne 

ta en prat med barna om hva de bør putte i munnen og ikke, for sopp kan dessverre være giftig. 



Jordal vil prøve ut gratis lunsj en dag i uka. Det knytter seg noen bekymringer fra blant annet 

elevrådet til at det blir mye svinn (altså at mat kastes) så dette skal prøves ut og evalueres.  

 

Jordal skole er forøvrig én av fem Oslo-skoler der gutter og jenter er faglig like sterke viser statistikk. 

Og dette skyldes ikke at jentene er blitt dårligere, men at guttene har hevet seg til deres nivå. 

 

2. Tilbakemelding på skoleoppstart fra FAU-representanter 

Jevnt over opplever foreldrene at de får tilbakemelding fra elevene på at det er mye støy i 

klasserommet, noe som vanskeliggjør læring. Dette gjelder særlig i timer der det brukes vikar. Det 

har også blitt gitt tilbakemelding til skolen på vikarer som ikke fungerer. Rektor følger opp dette, og 

tar det opp med staben. 

Det er ellers stort sett gode tilbakemeldinger på miljøet på Jordal, elevene trives og innsatsen 

miljøtemaet gjør fremheves som svært viktig og god! 

 

3. Valg av leder og nestleder i FAU 

Peder Kvello ble gjenvalgt som leder, Laila Solum blir ny nestleder. 

 

4. 20-årsjubileum for Jordal skole 

Torsdag 24. oktober blir det åpen skole fra klokka 16.00 til 19.30 der foreldrene kan komme og få et 

innblikk i skolehverdagen til elevene. Det er obligatorisk oppmøte for alle elever. Søsken er også 

velkomne. Det er ønskelig at alle foreldre tar med noe enkel «fingermat». Skolen stiller med drikke. 

Egen info om tider etc. kommer på skolemelding. Denne dagen blir det også åpning av 

basketballbanen og et lag kommer for å spille en oppvisningskamp. Kvelden avsluttes med konsert. 

 

5. Guatemala-aksjonen – Jordals svar på OD-dagen 

22. november skal elevene jobbe. Pengene de tjener går til et prosjekt i Guatemala. Det finnes noe 

informasjon om prosjektet på skolens hjemmesider. FAU ønsker mer informasjon om dagen, og dette 

vil bli sendt ut på skolemelding. 

 

6. Eventuelt 

Det er spørsmål om det blir dagravning i skolens regi i år også. Det gjør det, men når, og hvilken 

klasse som begynner, blir tema på neste møte. 

 

Neste FAU-møte: tirsdag 19. november klokka 18.00 til 20.00 (Heidi Einarsen tar referat). 

Vi bestemmer på neste møte om det skal avholdes enda ett før jul. 


