
Referat 

FAU-møte  

#2 

Jordal skole         19. november 2019 

 

Til stede: Fra admin.: Rektor Halvor Holm og inspektør Pleurat Haklaj. Fra klassene (17 av 18 klasser 

representert): Ivar Kvistum (8A), Mona Ausen og Beate Villa (8B), Marthe G. Vanvik (8C), Brita 

Børresen (8D), Hege S. Høsøien (8E), Siv Anneli Fredriksen Haugenes (8F), Brit Vareberg (9B), Peder 

Kvello (9C), Heidi Einarsen (9D), Kirsti Bergh (9E), Thomas Engebretsen (9F), Lynell Chvala (10A), Ine-

Cecilie Eliesen (10B), Laila Solum (10C), Line Vedal Størkersen (10D), Tuva Ørbeck Sørheim (10E), 

Adan Hassan Jama og Lene Engebretsen Szemes (10F). Fraværende: 9A. Referent: Heidi Einarsen. 

 

1 Referat fra møte #1 17. oktober godkjent uten merknader 

 

2 Informasjon fra administrasjonen  

(her dekkes punkt 7 ‘Fravær 9. trinn’ og punkt 9 ‘Elevundersøkelsen / nasjonale prøver’ i innkallingen) 

November er godt i gang med vurderinger og mer trykk enn vanlig. Elever i niende og tiende syns det 

er mye. Tiende-trinn ser på sine muligheter og hvilke valg som finnes. Det er generelt god stemning 

og det som har vært av konflikter er ryddet opp i. Elevundersøkelsen er ferdig. Jordal ligger på Oslo-

snittet. Noen lærere slutter til jul, noen nye kommer. Nye læreplaner er også utformet, og de skal 

skolen sette seg inn i nå, blant annet brukes planleggingsdag til dette. Implementeres delvis (noen 

trinn) til høsten. Passer med det som gjøres allerede og det betyr blant annet at Jordal kan fortsette 

med dialogisk undervisning. 

Er i gang med å kjøpe nye stoler og store tv-er, bedre for øynene enn smart-board og enklere å 

bruke. Veldig fornøyd med oppgradert basketbane og utstyr generelt, har nok pc-er, god drift.  

Fraværet går ned og det er skolen glade for. De med mer enn 10 prosent fravær følges opp. I fjor 

hadde 27 prosent av elevene på 9. trinn mer enn ti prosent. I år er tallet for 9. og 10. trinn (færre i 8. 

trinn) 17 prosent. Mer enn 10 prosent fravær øker sjansen for å droppe ut av videregående 

betraktelig (statistikk viser at for de med mer enn ti prosent, er sjansen for å droppe ut av 

videregående, 50/50). Virkemiddelet er fortsatt at alle som kommer for seint uten avtale får en 

telefon hjem. 25 elever er med på forsøk med ekstraoppfølging. (elever med mer enn 20 prosent 

fravær) noen får en mentor, en jobb på butikken, taxi til skolen. Dette er tiltak som har fungert.  

Tida etter skoledagens slutt er også viktig, ungdommen trenger noe å gå til på kveld, i ferie og helger. 

De som faller utenfor, finner hverandre og drar hverandre inn i en negativ spiral. Jordal oppretter 

tilbud, blant annet basketball for alle på Tøyen. Skal jobbe mer med å lage flere slike tilbud. 



Kort orientering om nasjonale prøver. Jordal ligger på landssnittet (litt under Oslo-snittet). Har løftet 

niende trinn, dette viser at arbeidet som gjøres med åttende fungerer. Resultatene skal analyseres 

videre. Ellers virker det som om Jordal får stadig sterkere kull inn og færre elever kommer inn i løpet 

av skoleåret (mindre utskiftninger enn før). 

 

3 Etablering av foreldreutvalgsgrupper 

17 mai-gruppe: Utgår siden det kom forslag fra ledelsen om å delta annethvert år (så får alle gått i 

løpet av ungdomsskolen). Argumentet er at det er mye arbeid å organisere dette. Dessuten faller 

neste 17. mai på en søndag (større kostnader ved søndagsjobbing for lærere som må være med). Ved 

å ha annethvert år, kan skolen sette mere økonomiske midler på arrangementet (leie korps etc.) De 

fleste ungdomsskoler går ikke. FAU støtter skolens forslag, det vil si at neste 17. mai-tog med 

deltakelse av Jordal blir i 2021. 

 

Faggruppe: Var ønske i forrige semester om å fortsette med en slik gruppe. Samtidig er det fornuftig 

å se an hva de nye læreplanene faktisk betyr, og det er litt for tidlig å konkludere med. Forslaget blir 

derfor at FAU tar inn de nye læreplanene som et eget tema på et møte utpå vårparten. 

 

Rus og miljø-gruppe: Forslaget fra i fjor var at en slik gruppe ikke trengs. Det må i så fall bli noe mer 

konkret enn bare prat. Noe av problematikken kan bakes inn i oppdraget til ravnegruppa. 

 

Ravne-gruppe (og punkt 4 i agendae ‘Oppstarttidspunkt for dagravning): Tidspunkt som før, altså 

17:30-19.30. Utstyr på Kiwi ved Vålerenga bussholdeplass. Vi er enige om at det trengs synlige 

voksne rundt skolene når elevene går hjem. Kampen FAU har en gruppe som går senere (cirka 

19:30/20.00 til 22.00/22.30 avhengig av årstid), et par ganger i uka og muligens allerede før jul. 

Vålerenga FAU ønsker også å starte tilsvarende gruppe. Greit å fordele tida slik at ikke alle går 

samtidig siden vi til dels kan dekke hverandres områder. Thomas Engebretsen (9F), Lene Engebretsen 

Szemes (10F) og Brita Børresen (8D) utgjør ravnegruppa for Jordal. Vi tenker også å invitere bydelens 

natteravnkoordinator til et utvidet FAU-møte (begge klasserepresentanter til stede), og så få info 

videre ut til foreldregruppa. Ser vi behovet for et større møte med alle foreldre om denne 

tematikken (ungdom og krim) tar vi stilling til det etter hvert (samme type infomøte som de hadde på 

Kampen i oktober med f.eks. politiet invitert). 

Viktig at foreldre skjønner viktigheten av dette og stiller som ravner. For ofte var det bare én eller to 

to (av seks mulige) som møtte i fjor. Vi må gi god info ut skal det være noen vits. Politiet melder for 

øvrig at det er en svak økning i ungdomskrim i området og at de involverte blir stadig yngre. 

 



Skoleball for 10. trinn-gruppe: Her trengs bare noen som kan lage en vaktliste (foreldre fra åttende og 

niende som kan være vakter). Kirsti Bergh (9E) tar ansvaret for å sette opp ei liste. 

 

Avslutningstur for 10.trinn-gruppe: Ingen slik gruppe i år. To FAU-representanter for en tiendeklasse i 

fjor fikk i oppgave å sette sammen en tur som kunne fungere som mal for alle klasser. Referat fra 

denne gruppa ble klart rett før møtet. Sendes ut sammen med dette referatet. 

 

5 Ekstra leksehjelp i spansk/fransk. Evaluering  

De som benyttet tilbudet, er fornøyd. Sykdomsforfall blant faglærere vil det alltid være og vikarer må 

brukes, men situasjonen er bedre nå enn i fjor, men skolen velger likevel å fortsette tilbudet. 

 

6 Mobilfri skole, se vedlegg 

Dette er et stort tema. FAU luftet synspunkter og vi ble enige om å flytte diskusjonen til et seinere 

møte. Vi trenger mer kunnskap, nå blir debatten for preget av synsing og følelser. 

Dagens situasjon er at elever skal legge telefonen i et skap ved timestart, men dette gjøres ikke alltid. 

Varierende grad av konsekvenser for elever som glemmer (avhengig av lærer). Lærere melder at det 

ikke er et stort problem, mens miljøarbeiderne tidligere har sagt at mobilbruk er et problem. 

Så er det plusser og minuser knyttet til bruk og læring, sosialisering osv.  

 

8 Økning i blind vold utført av ungdom. Tar Jordal del i den dystre statistikken?  

Ingen indikasjoner på dette. Det er også (bank i bordet) færre slåsskamper blant elever nå enn før. 

 

10 Eventuelt  

Fra rektor: VI har i samarbeid med presten i Vålerenga kirke vurdert 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. Delte meninger i FAU om dette. Noen synes det er helt 

greit, andre vil ikke ha kirka inn i skoletida. Rektor foreslo til sist at elevene gis tre valg den 

torsdagen: enten å gå i kirke, eller å bli på skolen for en eller annen aktivitet, eller å gå hjem. 

 

Helt avslutningsvis: FAU ga skolen applaus for en meget godt og imponerende gjennomført 20 års-

markering. 

 

Neste møte blir tirsdag 10. desember kl. 18.00 til 20.00. 

Laila Solum tar referat. 


