
Referat 

FAU-møte  

#2 

Jordal skole         22. oktober 2020 

 

Til stede. Fra administrasjonen: rektor Halvor Holm, inspektør Pleurat Haklaj. Fra miljøteamet: Said 

Khayre. Fra klassene (16 av 18 klasser representert): Cecile Campos (8A), Hege H. Storhamar (8B), 

Gudrun Kathle Lægreid (8C), Ali Barzinje (8D), Anders Nielsen (8E), Heidi Einarsen (8F), Ivar Kvistum 

(9A), Mona Ausen (9B), Tuva Ørbeck Sørheim (9C), Brita Børresen (9D), Gunn Jorun Høie Gavey (9F), 

Kim Holm (10B), Henrik Treimo og Peder Kvello (10C), Heidi Einarsen (10D), June Nysveen (10E), 

Thomas Engebretsen (10F). Meldt forfall: 9E. Fravær: 10A. Referent: Ivar Kvistum. 

1 Info fra skolens administrasjon ved rektor Halvor Holm og inspektør Pleurat Haklaj 

Koronasituasjonen: Skolen bruker mye tid på å innføre tiltak og rutiner som sørger for at man unngår 

at hele trinn blir satt i karantene når skolen igjen opplever at elever er smittet. Man regner med at 

det vil skje. Utfordringene er knyttet særlig til friminutt og valgfag som går på tvers av klasser og 

trinn. Selv om elevene kan synes det er vanskelig å forholde seg til reglene, er det Halvors opplevelse 

at det fungerer godt. 

Oppstarten: Skolen opplever et taktskifte, med god stemning og blide elever. Men det er også elever 

på Jordal som ikke har det bra. Noen opplever levekårsstress knyttet til fattigdom, og trangboddhet. 

Som vanlig legger skolen vekt på å «sette miljøet» på 8. trinn. Starten oppleves som god, med mange 

flinke og sterke elever. All erfaring tilsier at det vil dukke opp ting etter hvert. FAU og foreldre 

oppfordres til å ta kontakt om det er noe. 

2 Miljøteamet informerer ved Said Khayre 

Miljøet oppleves generelt roligere under korona enn ellers. «Etter skole»-klubbene er blitt et 

populært tilbud som når ut til ungdommer som ellers ikke er med på aktiviteter og som ellers ville 

vært hjemme. Tilbudet gir mer glede ved å gå på skolen. Det er et mål at det er minst mulig kontakt 

på tvers av trinnene. 

Diskusjon om oppstart og miljøet: 



 FAU-representanter for 8. trinn rapporterer gjennomgående at de er fornøyde med 

oppstarten, selv om elever ikke er blitt så godt kjent med hverandre som de ellers ville blitt 

uten korona. 

 Det finnes sosiale blindsoner når FAU-representanter vurderer skolemiljøet som godt, siden 

utvalget neppe er representativt sammensatt. 

 Halvor orienterte om at skolen vil jobbe for å få en slutt på «greia» med at elever klasker 

hverandre i bakhodet når noen har klippet seg. Det er både unødvendig og smertefullt. 

Det ble etterlyst oppfølging av foreldre som ikke deltar på foreldremøter for å sikre at alle får 

informasjon. 

3 Kunstgressbanen, skateparken og klubbhuset ved Jordal 

Pia Søndergaard, forelder på 10. trinn og representant for styret i Vålerenga Trolls, orienterte om at 

de varslede midlene til å sette i stand klubbhuset og å installere undervarme på kunstgressbanen i 

Jordal idrettspark overraskende er ute av byrådets budsjettforslag for 2021. Klubben arbeider for å få 

bevilgningen på plass i bystyrets endelige budsjett. Søndergaard ba FAU slutte seg til et opprop til 

støtte for dette. 

Diskusjonen viste bred støtte til saken i FAU, men flere representanter trakk også inn betydningen av 

at den tilliggende skateparken må oppgraderes. 

Halvor erklærte at skolen stiller seg bak oppropet. Saken vil bli tatt videre til driftsstyret, slik at skolen 

kan sende brev om saken til bystyret før budsjettet behandles. 

Vedtak: FAU slutter seg enstemmig til oppropet fra Vålerenga Trolls. 

Tuva Ørbeck Sørheim og Kim Holm tar kontakt med Joakim Wang i Jordal skatepark for å tilby FAU sin 

støtte i arbeidet for å få stanset forfallet og oppgradert anlegget. De vil på vegne av FAU også jobbe 

med andre virkemidler for å få gjort saken kjent 

4 Fagfornyelsen: hvordan fungerer den i praksis for Jordal slik de jobber 

Halvor Holm og Pleurat Haklaj orienterte: Målet med fagfornyelsen er å gjøre skolen mer relevant 

gjennom å ha mer fokus på dybdelæring. Det blir mer tverrfaglighet og mer sammenheng i 

undervisningen, der elevene møter de samme temaene og begrepene i flere fag. 

Det er et mål i prosessen å kutte i antall kompetansemål, der lærerne har vært overfokusert på å 

komme gjennom pensum. I stedet skal elevene oppholde seg lenger i hvert tema. 



Det er også viktig å sikre at elevene i større grad blir hørt, og elevrådet får en mer sentral rolle med å 

gi tilbakemeldinger på selve undervisningen. I neste FAU-møte vil elevrådet stille for å presentere 

hvordan de liker å lære. 

5 Evaluering av nye virkemidler ifm covid-19. Hvordan unngå altfor mange i karantene  

Halvor Holm orienterte om ulike tiltak der målet er å avverge at hele trinn må i karantene ved smitte. 

I stedet er målet at karantene kan begrenses til mindre grupper og maks 40 elever av gangen. 

I tillegg til tiltak for å holde grupper avgrenset fra hverandre, har skolen også større bevissthet om 

hvor lang tid elever er sammen i gruppene. Man vil unngå at samlinger varer lenger enn en time. 

FAU diskuterte blant annet om valgfag bør utgå dette skoleåret, men konkluderte ikke. FAU erklærte 

tillit til skolens løpende vurderinger når det gjelder smittevern. 

6 Status ‘Kveldsravning’ etter to uker 

Det har vært Jordal-ravner ute seks av åtte kvelder. Loggen viser at det har fungert greit. 

FAU diskuterte tiltak for å sikre oppslutning om ravningen. En utfordring er at mange foreldre trolig 

ikke vet hva ravning går ut på. Blant tiltakene er å satse mer på informasjon til foreldre med 

fremmedspråklig bakgrunn, for å forklare konseptet. Et forslag er å la ‘medier og kommunikasjons’-

faget lage en video der elevene selv (også på ‘morsmål’) forklarer hva ravning er. Det er også satt i 

gang et arbeid for å oversette ‘ranselpost’-skrivet til somali og arabisk. 

7 Guatemala-aksjonen 6. november. Kan FAU organisere noe for de som ikke finner jobb selv? 

Det er en problemstilling i år at det er vanskeligere enn ellers å skaffe jobb til elevene, på grunn av 

korona. Spørsmålet er om FAU skal ta initiativ til alternative aktiviteter. 

Halvor foreslår å søke midler fra Hjelpe- og opplysningsfondet til aksjonen. Som en «motytelse» kan 

elevene plukke søppel eller plast, enten i nærmiljøet, marka eller i fjæra. 

FAU mener det skal være opp til klassene og ikke FAU å finne på tiltak. FAU-representantene 

oppfordres likevel til å sende inn gode forslag til aktiviteter som kan iverksettes på aksjonsdagen. 

8 Eventuelt 

Forslag om å diskutere ytringsfrihet i kjølvannet av hendelsen i Frankrike utsettes til neste møte og 

tas som en egen sak. 

Valg 

Valg av representanter til SMU (skolemiljøutvalget): Cecile Campos (8A) og Anders Nielsen (8E). 



Valg av FAU-leder og -nestleder: Peder Kvello (10C) og Gudrun Kathle Lægreid (8C). 

Representanter til Driftsstyret: Peder Kvello (10C) og Tuva Ørbeck Solheim (9C) ble valgt for en to-

årsperiode i fjor. Sitter altså videre (feil i sakslista at disse var på valg) 

Møtet hevet klokka 19.55. 

Neste møte: Tirsdag 17. november (NB avvikende klokkeslett) 19.00 til (maks) 21.00.  

Cecile Campos tar referat. 

Om møtet blir på skolen eller via Teams, får tida vise. 


