
Referat 
FAU-møte  
#1 – 2021/2022 
Jordal skole         28. september 2021 
 
Tilstede: Rektor Sigrun Skrøvset, Konst. FAU leder Anders Nielsen (8e), Emil og Ilias fra elevrådet 
 
FAU valgte fra klassene (14 av 18 representert): 
 
Toril Bull Njaa Larsen 10 c 
Linda glomlien 10 e 
Gudrun Løgreid 9 c 
Bente Skipenes Meen 9f 
Beate Villa 10 b 
Viktoria Lindberg 8 a 
Rieko K. Godøy 
Semira Wiik Aram 8e 
Thomas Engebretsen 8b 
Sven Solum 10 A 
Marte Grimstad 9 d 
Diana V. Archibald 8c 
Veronika Nordli Nyang 8f 
 
1. Velkommen og valg av referent 
 
Introduksjon ved konst. Leder som har overtatt stafettpinner fra Peder; Anders Nielsen 
 
2. Rektor og elevråd informerer 
 
Fra elevrådet: Emil og Ilias (8klasse) 
Elevene var fornøyd med oppstart 
Det var mye jobb med nasjonale prøver, men elevene forstår at det er nødvendig med en slik 
kartlegging 
De ble godt tatt imot av lærerne som hadde forberedt sosiale leker for at elevene skulle bli kjent med 
hverandre 
Elevrådet er hatt 2 møter, og vil fortsette med møter ca 1 gang per måned 
En viktig sak på agendaen vil være Rusken aksjon på grunn av økende forsøpling rundt skoleområdet 
 
Rektor 
Skolen har stort fokus på det faktum at læring har vært vanskelig under koronaepidemien 
De har derfor satt inn tiltak for elevene i matte og skriving  
Det vil også bli tilleggsundervisning i språkfagene – muntlig undervisning i disse fagene har blitt 
komplisert pga digitalundervisning 
Språkundervisningen gis i to timer hver uke i en periode på 6 uker  
Her vil det komme informasjon fra skolen til hjemmet 
Det vil være ekstra fokus på muntlig språk 
 
Skolen har fått inn profesjonell kompetanse for at elevene skal få svømmeundervisning   
 
Rektor forteller også at det har vært tilløp til konflikter på 9nde trinn, men at situasjonene blir løst og 
at skolen er raskt ute med tiltak mot slike situasjoner 
 



 
3. Koronasituasjonen – siste nytt 
 
«Trafikklys» 
Det er ikke lenger vurdering av korona situasjonen for om skolen skal være åpen – skolen er ÅPEN 
Det er fremdeles strengt slik at Ingen syke elever eller ansatte får komme på skolen 
Etter høstferien innføres ordinære fraværsregler, da disse har vært tilpasset Covid-19 frem til nå 
 
Testing 
Testing har vært gjort på skolen, men dette er nå overført til hjemmet 
Det er ønskelig at man skal teste seg 2 ganger i uken, men det er frivillig 
(Man kan lese på FHI sidene hvordan tester er anbefalt dersom man har vært smittet/syk - da vil det 
være andre anbefalinger enn over) 
 
Vaksine 
Bydelsoverlegen har sørget for vaksinetilbud 
Personvernet er tatt alvorlig slik at det ikke er mulig for elever å vite hvem som har tatt vaksine og 
hvem som har avventet 
Ingen elever har meldt om at de syntes vaksinesituasjonen var ubehagelig med hensyn til dette 
(Her vil man også måtte ta hensyn til tidligere smitte og sykdomsforløp) 
 
Skolen får nå en ny rolle vedrørende smittevern/sporing fremover 
Det blir opptil familiene/elevene og selv melde fra om Covid-19 til skolen, da dette ikke lenger vil 
meldes til skolen fra smittevernteamet 
 
4. Diverse valg (FAU-leder, driftsstyret, SMU) 
FAU – leder: Anders Nielsen enstemmig valgt 
Driftsstyret: Anders Nielsen og Veronika Nordli Nyang valgt 
Skolemiljøutvalg: Veronika Nordli Nyang og Diana Archibald valgt 
 
5. Oppstart av ettermiddagsravning 
Det er ønskelig med oppstart rett over høstferien 
Vi bør starte opp med å teste ut tidsperioden 20-22 
Dette er under diskusjon og utprøving da vi ønsker en dialog med ravnegrupper fra Kampen og 
Vålerenga 
Dette tas opp til vurdering igjen i November 
 
Hver FAU representant må ta grep om sine klasser og sørge for tilstrekkelig beskjed til foreldre 
Det vil bli laget brev på forskjellige språk som kan sendes ut til foreldre 
For å få til dette kan man oppfordre til at foreldrene gir sitt samtykke om at vi kan sende beskjed 
direkte til foreldrenes mailadresser 
 
Det vil bli vurdert som «ranselpost» og man bør kunne spørre læreren om de kan sende ut en egen 
skolemelding om dette 
Man vil forsøke å lage et «ravnekart» for tips til områder som bør «ravnes» 
Anders vil ta en dialog med FAU på Kampen og Vålerenga 
Det settes opp grupper på ca 6 personer 
 
6. Eventuelt 
Det ble gitt stor/mye Ros til skolen for 10. Klasse avslutning til tross for restriksjonene på det 
tidspunktet 
 



Det er blitt svært forsøplet i området rundt skolen og man bør vurdere ekstra tiltak 
Noen foreslår at en og en klasse kan ta litt rydding over kortere tid – eks. 15 minutter 
FAU må stille seg bak årets Rusken aksjon og tiltakene/holdningsendringene kan følges opp av 
miljøarbeidere, fritidsklubben og de som foretar inspeksjon 


