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Til stede. Fra administrasjonen: rektor Halvor Holm, assisterende rektor Sigrun Skrøvset. Fra klassene 

(15 av 18 klasser representert): Cecile Campos (8A), Hege H. Storhamar (8B), Gudrun Kathle Lægreid 

(8C), Marte Grimstad (8D), Elin Bøe Elgsaas og Anders Nielsen (8E), Heidi Einarsen (8F), Ivar Kvistum 

(9A), Tuva Ørbeck Sørheim (9C), Linda Glomlien (9E), Sølvi Blenne (9F), Alto Braveboy og Gøril 

Nordang (10A), Henrik Treimo og Peder Kvello (10C), Heidi Einarsen (10D), June Nysveen (10E), 

Thomas Engebretsen (10F). Meldt forfall: 9B, 9D. Fraværende 10B. Referent: Gudrun Kathle Lægreid. 

 

1 Administrasjonen informerer 

Rektor forteller om et humpete år med mye uforutsigbarhet og frustrasjon. Ser at mange barn og 

ungdom ikke har det bra. Får ikke satt i gang kompenserende tiltak som før, fordi disse vil bryte 

kohortene (før kunne man lage oppfølgingstimer om et gitt emne og samle mange elever på tvers av 

klassene). Har også hatt en del elever med smitte i nær familie og også alvorlig syke. Mange lærere er 

slitne. Vanskelig med en gruppe på skolen og en hjemme. Mye vikarbruk som følge av karantene og 

til dels sykdom også blant lærere. Vikarer har dessverre også dratt med seg smitte i noen tilfeller. 

Jordal holder heldagsskole for rundt ti prosent av elevmassen under nedstengning og rødt nivå.  

Lærere og elever imponerer, det er veldig lite klaging. De står på og jobber hardt. Imponert over 

innsatsviljen. Prøver nå å finne en så god avslutning på skoleåret som mulig, særlig da for 10. trinn 

(se punkt 5). Det er også satt av 200 000 kroner for forskjellige sommerkurs så elever på alle trinn kan 

ta igjen noe av det tapte.  

2 Info fra møte i Driftsstyret 

Noe utskiftning av lærere. Noen flytter og to går av med pensjon. Det betyr at Jordal trenger å fylle 

rundt fem til seks stillinger (to er allerede på plass). Mangler blant annet realist og tysklærer. Noen 

endringer i miljøarbeiderteamet, men dette er også på plass nå. 

Nytt budsjett er vedtatt, det blir nå foretatt innkjøp av nye PC-er. Det er fra politisk hold vedtatt kutt i 

budsjettene de kommende år. Dette er et vedtak vi gjerne skulle sett omgjort den siste tidens 

unntakstilstand tatt i betraktning. Skolen er på mange måter nedkjørt. Da er det ikke rette tidspunkt 



å stramme inn livreima. Dette medfører at administrasjonen ikke ønsker å binde seg til faste 

kostnader, til tross for sunn økonomisk drift og overskudd siste flere år. 

Jordal har rundt 46 000 undervisningstimer på et år og naturlig nok går det aller meste av skolens 

midler til å betale for lærere til disse timene. FAU oppfordrer administrasjonen til å bruke de fora den 

har tilgjengelig for å argumentere mot kutt som rammer undervisningen direkte. Det siste vi trenger 

etter at hverdagen er blitt normal igjen, er en nedbemanning blant lærerkrefter. 

3 Eventuell innføring av massetesting av elever på Jordal 

Det foreligger ingen plan for massetesting på Jordal i overskuelig framtid (før sommeren). FAU har 

ingen samlet mening for eller mot massetesting, det kan være et godt tiltak for å hindre spredning, 

men kan også gi en falsk trygghet (som alle andre tiltak som overlapper som f.eks. munnbind og 

avstand: når munnbindbruken går opp, går avstanden ned). Det vil uansett være kommunen som 

bestemmer om skolen skal være med i et opplegg med massetesting og det vil for elevene være 

frivillig å delta. Skal massetesting gjennomføres, ber FAU om at det må informeres og kommuniseres 

godt og grundig i forkant til både elever og foresatte. 

Spørsmål om ventilasjon / inneklima på skolen er godt nok (jamfør smittespredning). 

Ventilasjonssystemet er testet og godkjent.   

4 Ett år med korona. Vi setter en fot i bakken og forsøker å oppsummere 

a) Situasjonen for elevene: De synes stort sett det er godt å være tilbake på skolen, men det er ingen 

tvil om at dette har vært tungt for mange elever. Mange blir isolerte. Mange kjeder seg. Noen henger 

ute hele tiden og gjør kanskje ting de ikke burde gjøre. Vi som foreldre må forsøke å være trygge og 

følge med på barna våre. Og vi må ikke glemme å gi dem litt «slack» i en tid da de har fått andre og 

uvante forventninger lagt på seg (selvstendig jobbing i mye større grad enn vanlig). De er blitt mer 

overlatt til seg selv og det gjør noe med motivasjonen. Alle næres vi av gode tilbakemeldinger. 

b) Hva er situasjonen for lærerne / miljøarbeiderne / staben: Lærere har heldigvis skjønt at også de 

må få litt «slack» (eg. gi seg selv). De lager nå enklere hjemmeskole-opplegg med litt lavere 

ambisjonsnivå fordi det viktigste er at så mange som mulig er med. 

c) Hva er situasjonen for foreldre: Særlig for 8. trinn har ikke klassene fått satt seg, og foreldrene 

kjenner ikke hverandre. Her har vi en jobb å gjøre når situasjonen stabiliserer seg. Det å gå 

kveldsravn kan være et positivt tiltak i så måte. 

d) Kan FAU bidra på noe vis der skoen trykker: Selv om ting forhåpentligvis går tilbake til det vanlige 

utpå høsten så er det viktig at vi er obs på senskader. Mange har mistet mye sosialt liv og mye faglig, 



men er fortsatt tapre og later som alt er bra. Barn er flinke til å holde på maska. Vi som foreldre og 

skolen må være bevisste på etterslepet. FAU oppfordrer skolen til å vurdere en spørreundersøkelse 

for å kartlegge hvordan elevene har det. Jamfør studentundersøkelsen som nylig ble publisert. 

5 Avslutning for tiende trinn 

Det er satt av 100 000 kroner (dobbelt så mye som tidligere) for en ordentlig avslutning for hele 10. 

trinn. Planen er å arrangere overnattingsturer. Drøyt halvparten av pengene avsatt vil gå til disse 

turene. Resten skal elevrådet få komme med innspill til hvordan best kan brukes. Noe av grunnen for 

at budsjettet er doblet, er at transport nødvendigvis vil bli dyrere fordi smittevernregler må 

overholdes. Dette blir altså et felles opplegg i regi av skolen og ikke slik det har vært før, med 

klassevist arrangerte turer (FAU har forresten utarbeidet et opplegg til bruk i normale tider, med tur 

til Husberg-øya i Oslofjorden i samarbeid med Frigo (Friluftsenteret i Gamle Oslo)).  

6 Kort status ravning 

Vi har snudd bunken og begynt på nytt igjen med åttende trinn. Av 25 virkedager siden ny oppstart, 

er det gått kveldsravn 13 dager. Hele 7 ganger har bare én forelder møtt og dermed måttet dra hjem 

med uforrettet sak. Ikke mye negativt å melde. Noe dopsalg i skolegården på Kampen skole, mens 

«party-hjørnet» ved Vålerenga skole er ryddet (for en stakket stund). FAU sender ut en statusrapport 

til alle foreldre med tips til hvor det kan være greit å gå. Som alltid gjelder det at ravnene først og 

fremst skal være et positivt og synlig innslag i bydelen.  

Hadde vi greid å unngå oppmøte av bare én, hadde vi dekket 75 prosent av kveldene og ikke bare 50 

prosent som nå. Så stor forskjell utgjør ett menneske. Vet du at du skal gå, ta kontakt (om du kjenner 

noen) med minst en annen forelder i forkant, så slipper du bomtur. 

7 Praksis for utvelgelse når det er for mange elever som vil til Jordal 

Det har de siste flere år vært for mange elever som både sognet og ønsket seg til Jordal. I år, som i 

tidligere år, har Jordal kapasitet til å ta inn 180 elever. 270 elever «hører til» skolen i år. Minus det 

antallet som erfaringsmessig flytter før skoleåret starter (cirka 20 stykk) betyr det at pluss/minus 70 

elever som gjerne skulle gått på Jordal, ikke får. 

I år har dette rammet mange elever fra bydel Kampen. Dette skyldes en kombinasjon av flere 

faktorer. Blant annet at Teglverket har ledig kapasitet (det har den muligens fordi elever på 

Hasle/Løren av en eller annen grunn har fått gjennomslag for at deres nærskole er F21 og ikke 

Teglverket …) og at veien til Høyenhall for elever fra den andre siden av skolekretsen er blitt lenger 

grunnet en, viste det seg, ikke godkjent trapp på skoleveien. Avstand til Jordal og avstand til 



nærmeste skole med ledig kapasitet er første kriterium for utvelgelse. Skolen ønsker ikke å splitte 

nabolag, derfor vil meterberegningsmetoden også medføre unntak.  

I 2018 var det oppe et forslag om at elever som sognet til Jordal fritt skulle kunne søke seg til F21. 

Rektor og FAU var da kritiske til at dette kunne medføre at bare en viss type elever (for eksempel de 

flinkeste) søkte seg til F21 og dermed ville ikke Jordal være like representativ for bydelen lenger. 

Alternativet til å utnytte ledig kapasitet på andre skoler i nærheten er å lage brakkeskole. Dette har 

vært gjort før og har vist seg å heller ikke være en fullgod løsning (logistikk, inneklima etc.). 

Det vil fortsatt være tett dialog med barneskolene som sender elever til Jordal. 

Rektor ønsker å være tydelig på at kriteriene følges til punkt og prikke. Det at en barneskole rammes 

hardere enn de andre ett år, skyldes sammenfall av omstendigheter som redegjort for tidligere. 

FAU oppfordrer administrasjonen til å informere godt i spørreskjemaet som sendes vordende 

åttendeklassinger om at det er en viss fare for at de ikke får plass på Jordal og samtidig oppfordre de 

som vet at de vil til andre skoler, å gi uttrykk for det ved første mulighet. 

8 Jordal er tildelt «grønne midler» fra bydelen 

Etter søknad fra foresatt på åttende trinn, er skolen tildelt 20 000 kroner. Disse pengene går til 

opprettelse av plante-kasser ved Jordal skole. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, men det er 

et ønske at dette på ett eller annet vis skal komme elevene ved Jordal til gode. Rektor har fått med 

lærere som vil holde i prosjektet framover. 

9 Eventuelt 

1. Det er kamera på utsiden av skolebygget. Skolen har ikke selv tilgang til opptakene, men det har 

politiet om det er hendelser. Slik det er nå, skrur kameraene seg av noe tid før skoledagens start, og 

så på igjen noe tid etter skoledagens slutt. Skolen ønsker at kameraene, som et prøveprosjekt i en 

tidsbegrenset periode, står på hele dagen på grunn av hendelser i den seinere tid. FAU ønsket å 

diskutere dette grundigere og temaet tas opp som eget punkt på neste møte. Foreldre som har 

synspunkter, bes melde disse til sin FAU-representant.  

2. Det er utdelt gratis munnbind på skolen, men noen elever har forsynt seg og organisert videresalg. 

Dette var skolen klar over og de fikk stanset det raskt. Dette er ikke en ok måte å tjene penger på. 

Møtet hevet klokka 21:01.  

Neste møte: torsdag 20. mai klokka 18:00 til 20:00 (maks).  

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


