
FAU-møte Jordal skole 23. oktober 
Tilstede: 

Det er lyst ut stilling som assisterende rektor, men det har ikke vært kvalifiserte søkere, så 
stillingen står fortsatt ledig. Det jobbes på saken. Som en viss kompensasjon er det ansatt fler 
miljøarbeidere nå.


Skolestart 
Skolens ledelse opplever at skolestart har vært veldig bra. Oppstarten for 8. trinn har vært fin igjen 
i år. Det er likevel jevnlig episoder med elever som har utfordring med sinnemestring. Noen slike 
episoder kan føre til utvisning en dag eller to og en kontakt til politiet. Det er svært sjeldent at 
saker blir anmeldt.


Resultater 
Jordal skole har hatt en positiv utvikling på resultatene de siste årene. På elevundersøkelse har 
skolen hatt en positiv utvikling over tid med svært gode resultater i 2017 blant annet på mobbing 
og støtte fra lærer, hvor skolen ligger klart bedre enn snittet i Osloskolen. 


Skolegrenser 
Jordal skole vil være veldig full på nest års 8. trinn. I forbindelse med endring av skoletilhørighet 
ved Halse skole er det sendt ut en høring: Her er det foreslått at elever som i dag sogner til Jordal 
skole kan søke fritt på ledig kapasitet ved F21. Rektor har skrevet svar på høring hvor det 
uttrykkes skepsis til å bryte med prinsippet om at elever skal gå på nærskolen. Slik valgfrihet kan 
føre til at en bestemt gruppe elever søker seg bort fra Jordal, med fare for at Jordal skole ikke 
lenger representere hele lokalmiljøet. Forslaget skaper også usikkerhet både for elever og 
foresatte og for skolen ved skolestart. FAU støtter rektors høringsuttalelse.


Natteravning 
Skolen ønsker å få satt i gang 8. trinn med ravning i nærmiljøet fra ca 18-20.00 Det ligger en boks 
klart på Galgen med veste og annet utstyr. 


Klasse Representant

Rektor Halvor Holm

8C Marianne Ursin Sivoll

8D Heidi Einarsen

8E Kirsti Bergh

9F Lene Engebretsen Szemeg

9A Karen Pinholt (referent)

9D Hedda Reiermark

9D Line Vedal Størkersen

10A Grete Rustad

10B Hanna Torgersen

10D Janicke Bergersen

10E Alto Braveboy

10F Hege Storhamar



Jordalfestivalen 
Den legges i år på trinn. Siste år var det noen besøkende som ikke hørte hjem på skolen, og det 
var ikke like positivt over alt. På 10. trinn ønsket elevene ikke at foresatte skulle komme. Det 
vurderes forskjellige måter for gjennomføring i år. FAU ønsker at skolen skal vurdere hvordan det 
kan gjennomføres dette skoleåret og vurdere det for bare for 8. og 9. trinn.


Inntrykk fra FAU om årets skolestart

- Mange melder om en god start - på tvers av trinn

- Mange vurderinger på 10. og 9. trinn - det kan hope seg opp i perioder

- Det virker til at skolen følger opp når det er blitt meldt problemer

- Rus - kanskje det er mer enn det lærerne og skolen ser?

- Datasystemene - ikke helt kontroll på at alle foresatte er registrert riktig i app/sms

- Det virker til at det jobbes godt med klassemiljøene

- Det er positive tilbakemeldinger på 8. trinns tur på starten av skoleåret

- FAU melder om behov om å løfte nettvett for elevene og kanskje også for foresatte


- FAU tar initiativ overfor driftstyret for å sette fokus på dette, f. eks med stor-foreldremøte 
med eksterne foredragsholdere.


- Flere i FAU ønsker å endre reglen som gjør Jordal skole ikke kan dra på lengre turer (blant annet 
til utlandet) bør endres. Dette spørsmål vil bli tatt opp igjen på neste FAU.


Valg av leder

- Utsatt til neste møte. Nestleder ivaretar rollen frem til neste møte hvor saken settes opp som 
første sak.


Neste møte:

- Torsdag 22. november og 11. desember kl 18.00

- Det vil bli en presentasjon fra «dialogpilotene»

- Skolen stiller med informasjon fra miljøterapeutene

- Referater fra FAU sendes ut via skolens ledelse i appen og pr mail til alle foresatte. 



