
Møte i FAU, torsdag 24.mai 2018.  

 
Fremmøte: 

Karen Pinholt 8A, Hans Kr. Hansen 10A, Hege Storhamar 9FMette K Brenna 9B, Lene Szemes 8F, 

Jannicke Bergersen 9D, Synne Johnsen 9D, Grete Rustad 9A, Karianne Jaabæk 10D (referent), 

Reidunn Mulehamn 10E (referent)og Renate Torvund 10C. 

 

Agenda. 

1. Info fra aktivitetssenteret og utekontaktene (Jamal og Kevin) 

2. Info fra ledelsen 

3. Evaluering av foreldreravning dette skoleåret 

4. Valg av leder nestleder og sekretær for neste skoleår. 

5. Eventuelt 

 

Info fra aktivitetssenteret og ungdomsmiljøet på Jordal samt i bydelen: 

Aktivitetssenteret er det gamle biblioteket som brukes til leksehjelp, oppholdsrom etc. 

Kevin og Jamal fortalte om miljøet på Jordal og den jobber de gjør. 

 

Noen av ungdommene som utførte hærverk/vold på Tøyen tilhørte Jordal  

(Jfr.sak i VG, nylig). K og J har vært i kontakt med ungdommene sammen med den nye 

politikontakten til Jordal; Oda. Noen av ungdommene har uttrykt at de syns det er tøft å komme i 

VG.  

 

Lite rus i form av narkotika på skolen.  

 

Det har vært en del jentekonflikter men dette er bedre nå etter mye jobbing med dette. 

Mye skjer på sosiale medier som K og J prøver å følge opp. 

 

I 10. klasse er det rolig, de er i gang med avsluttende eksamener. 

 

 I dette skoleåret har det vært særlig fokus på 9. trinn. Følgeseddelordningen har tilsynelatende hatt 

god effekt. Det er færre elever som får følgeseddel nå. 

 

Aktivitetssenteret har hatt kampanjer rundt det å sende seksualiserte meldinger, men det synes ikke 

til å være et stort problem på skolen. 

 

FAU er veldig glade for det arbeidet de gjør for og sammen med våre ungdommer! 

 

Info fra ledelsen: 

Aktivitetssenteret: Skolen søker midler sammen med forandringshuset på Grønland for å kunne 

bemanne Aktivitetssenteret på Jordal frem til kl. 18.00. Denne uken er det en prøveordning med 

åpent hver dag til 18. Det skal være gitarkurs, låtskriververksted, dansekurs. Det er gratis og 

ungdommene kan bare komme som de er. 

 

Ledelsen ønsker å legge ny timeplan neste skoleår - med fellestid for lærere på morgenene. Det 

betyr at elevene kan begynne senere. 

 

Neste skoleår blir det veldig fullt på Jordal. Mange nye elever på 8 trinn. 

 

Under skriftlig eksamen på 10.trinn har det vært satt sammen nye grupper som har forberedt seg til 

de ulike fagene. Dette fungerer godt. Det har vært gitt ekstra undervisning i fagene elevene har 

kommet opp i. 



 

Når 10.klasse skal ha muntlig i juni blir det prosjektuke for 8. og 9 trinn.  For 9 trinn arrangeres 

«sjøuken» der det blant annet mulig å ta båtførerprøven. 

 

Neste år bør FAU i større grad representere og gjenspeile elevsammensetningen på Jordal - flere 

minoritetsforeldre inviteres og oppfordres til å delta i FAU.  Dette er også en oppfordring fra Jamal! 

 

 

Evaluering av foreldreravning 

Høstens oppstart med foreldreravning på 10 trinn, var ikke særlig vellykket og det var vanskelig å 

rekruttere foreldre til vakt. Mange planlagte vakter ble avlyst pga manglende oppmøte. For første 

gang valgte FAU og foreldre å ravne etter høstferien (uke 40) dette skoleåret ).  9 trinn ble derfor 

mobilisert til foreldreravning fra uke 41 og frem til jul. Dette ble veldig vellykket og nesten alle 

planlagte vakter ble gjennomført. Dette skyldes ikke minst stor innsats fra klassekontaktene på 

trinnet og god mobiliseringsstrategi. Vårens ravning startet etter påske (uke16) og 8 trinn klarte å 

organisere og mobilisere slik at de fleste vakter også her ble gjennomført. Ravningen foregikk t.o.m 

uke 21.  All tidligere info og materiale vedrørende foreldreravning oversendes fra avtroppende 

FAU-leder til Grethe Rustad 9a som bringer dette videre til nytt FAU fra høsten. 

 

Valg av leder nestleder og sekretær for neste skoleår: 

Ingen meldte seg til å overta som FAU- leder for neste skoleår så denne må velges på første møte til 

høsten. Mette K. Brenna (9B), meldte seg som nestleder og tar ansvar for å kalle inn til høstens 

første FAU-møte.  Det ble heller ikke valgt sekretær så denne rollen må også fylles til høsten 

 

Eventuelt: FAU ble enige om å fastsette dato for høstens første FAU- møte.  

 

Høstens første møte blir torsdag 13.september kl. 18:00!  

 

 


