
 

 

Referat 

FAU-møte  

#5  

Jordal skole          12. februar 2019 

 

Tilstede: Fra administrasjonen og skolen: rektor Halvor Holm og miljøteamet ved Kevin, Hussain og 

Said. Representanter (13 av 18 klasser representert): Ola Laskemoen (vara 8B), Peder Kvello (8C), 

Heidi Einarsen (8D), Thomas Engebretsen (8F), Jacob Mehus (vara 9A), Marthe Nossen (vara 9B), Pål 

Klostermann (9C), Tuva Ørbeck Sørheim (9E), Grete Rustad (10A), Mette Kristin Brenna (10B), Knut A. 

Hoem (vara 10D), Alto Braveboy (10E), Hege H. Storhamar (10F). Meldt forfall: 8A, 8E, 9F, 10C. Ikke 

møtt: 9D. Referent: Ola Laskemoen 

 

Før dagsorden ble det fra forrige referat fulgt opp og stilt spørsmål vedrørende tilgjengeliggjøring av 

skolens eget WiFi for elevene. Rektor fortalte at 10. trinn akkurat har fått tilgang og at det etter noe 

lunkne signaler til ordningen fra FAU i forrige møte, innføres forsiktig i første omgang. Ordningen 

evalueres om en måned før den eventuelt videreføres og gjøres gjeldende for resten av skolen. 

 

1. Info fra skolen. 

Rektor fortalte at skolen jobber mye med fravær. Alle i 10. trinn har fått brev uavhengig av om de har 

mye eller lite fravær. Ved siden av å redusere fravær generelt, er det et mål om å bevisstgjøre og 

forberede elevene på 10 prosent fraværsgrense som venter dem i videregående skole. 

 I fjor hadde 33 prosent av elevene på 10. trinn over 10 prosent fravær. I år er tallet 27 prosent. 

 29 prosent av elevene på 8, 9 og 10 trinn hadde i fjor over 10 prosent fravær. I år er tallet 19 

prosent. 

Fokus på fravær videreføres til 9. trinn. 

 

FAU ønsker et innlegg om hvordan det arbeides med og hvordan man kan redusere fravær i felles 

foreldremøte for alle trinn tidlig i neste skoleår. 

 

Rektor fortalte om dialogisk undervisning og det ble vist en tre minutter lang film om temaet. Jordal 

Skole samarbeider med en skole i London om denne undervisningsformen. Hensikten er å aktivisere 

elevenes evne til refleksjon. Det stilles ikke spørsmål med «riktig» og «galt» svar, men spørsmål som 

oppfordrer til refleksjoner. Tanken er at elevene skal føle at deres tanker er noe verdt og at det er 

mulig å tenke forskjellig om de samme tingene. Denne formen for undervisning gjør at elevene 

prater mer, blir mer involvert og mer engasjert. 



 

 

 Det er nettopp gjennomført prosjektuke på 8. trinn og tilbakemeldingene fra elevene er at de 

synes det har vært veldig gøy. 

 

2. Orientering fra miljøteamet. 

10. trinn har mer fokus enn tidligere og det er god stemning. Det er mindre «henging» og 

«vandring». En bekymring er at ting foregår mer i det skjulte gjennom chattefunksjoner på 

mobiltelefonen. Dette er en kilde til krangel og konflikt. En utfordring er hvordan man som lærer og 

miljøarbeider kan komme tettere innpå og få innsikt i hva som skjer på disse plattformene. Det har 

vært samtaler med guttene om kjærester, det er snart skoleball og guttene lurer på litt på disse 

tingene.  

 

Det mistenkes at det utenfor skolen har blitt litt røffere miljø da det høres om grupperinger fra 

Furuset og Tøyen. Miljøteamet ber foreldrene være litt obs på hva som foregår. 

 

Jordal-klubben opplever stort frafall, særlig blant 10. klassingene. Flere drar til Central Park (K1). 

Bekymring – hvor er ungdommen? 

 

9. trinn har mer fokus på videre utdanning. Elevene er mer interessert i dette enn tidligere og lurer 

på alt fra opptakskrav til hvordan man kan bli det ene eller det andre. 

 

8. trinn opplever noen problemer med mobbing. Utfordrende hvordan man håndterer og løser dette. 

Mye skjer i ferier og på fritiden for så å bli tatt med til skolen der det ofte løses. Elevene har det gøy 

og nylig tilbakelagt prosjektuke var veldig populær. 

 

FAU stiller spørsmål som tidligere har vært tatt opp i forbindelse med mangelen på en kvinnelig 

miljøarbeider. Det ble fortalt at det er en kvinnelig ruskonsulent som tar mange «jente»-saker. 

Jentene snakker også med miljøarbeiderne om «jente»-ting. Miljøteamet er fortsatt ferskt og har 

nettopp fått eget rom. Jordal har mange miljøarbeidere i forhold til andre skoler. Det ble fortalt at 

ruskonsulenten og av og til også helsesøster involveres i vanskeligere samtaler med jentene. Det er 

også et ønske blant miljøarbeiderne å få en kvinnelig kollega. 

 

Den store bekymringen er mobilbruk og sosiale medier. 

Det ble en lengre diskusjon i møtet omkring elevenes «frie» mobilbruk på skolen. På dette temaet er 

det nokså delte meninger i FAU. Det ble vist til at det på andre skoler praktiseres mobilforbud. 



 

 

Miljøteamet opplever mobilbruk som forstyrrende for miljøet, og opplever at flere elever sitter med 

egen mobil fremfor å sosialisere seg med andre. Det er ønskelig med mer samhandling. 

Det er enighet i FAU om å ta opp igjen denne diskusjonen i et senere møte. 

 

3. Info fra fagdag «Sterk og Klar» i regi av IOGT 

Peder Kvello orienterte fra sin deltakelse på fagdagen «Sterk og Klar» som omhandlet 

rusproblematikk og forebygging blant barn og unge. 

 Forebyggende arbeid bør foregå i fellesskap. Bruk foreldregruppa.  

 Voksne bør delta på frivillighet og settes «under lett press». Frivillighet er ikke bare en plikt og å 

gi, men også en mulighet til å få tilbake noe gjennom sin deltakelse i fellesskapet. 

 Undersøkelser viser at mange unge ikke vet hva foreldre mener om rus. Viktig for unge at dette 

prates om hjemme. 

 Ungdom drikker mindre enn før. 

 Ungdom er flinkere til å stå imot gruppepress. 

 De som rekrutteres av langere for dopsalg ved skoler og havner «utpå» er yngre enn før.  

 

4. Orientering fra gruppene 

17. mai komitéen 

 Gruppemedlemmene ikke tilstede på møtet. 

 Rektor – skolen er påmeldt 17. mai-toget. 

 

Faggruppa 

 Har overgangen fra 9. til 10. trinn på agendaen. 

 Etterlyser fra skolen forskningsrapporten det ble henvist til i tidligere møte som omhandler 

lekser og læring. 

 Skal avtale nytt møte i gruppa. 

 

Rus og miljø 

 Virker som om det er mindre rus enn før. 

 Skal avtale nytt møte i gruppa. 

 

Natteravn 

 Ingen aktivitet siden sist. 

 



 

 

Skoleball 

 10. trinn skal ha skoleball. 

 8. og 9. trinn skal ha disco. 

 Gruppa skal samle troppene denne uka. 

 8–10 elever fra 10. trinn skal være med å arrangere. Også noen fra 9. trinn for læring til neste år. 

 Elevene skal i stor grad ordne selv. Planlegging, lage regnskap og handle inn nødvendigheter. 

 Har mye fra tidligere år som kan brukes. 

 Same procedure as last year. 

 Alto Braveboy (10E) forteller at Gamlebyen Sport og Fritid har lokaler som kan brukes til sosiale 

kvelder/klubb/disco for elevene på skolen. 

 

5. Human Rights Service og Hege Storhaug skriver om vikar ved Jordal Skole 

Rektor orienterte om en sak publisert på HRS´ hjemmeside skrevet av Hege Storhaug der hun 

forteller om en kvinnelig vikar ved Jordal Skole som på sin egen FB-side skriver at hun unngår å 

håndhilse på menn. Videre mistenkeliggjøres hun for rekruttering blant elevene til sin gruppe 

«Brødrene Løvehjerte» som har tilholdssted på Aktivitetshuset K1. Gruppa består av gutter fra 13–15 

år og formålet er å gi disse bedre forhold til utdanning gjennom lesing. Skolen har fått mail med 

spørsmål fra HRS, og synes det er utfordrende å håndtere dette. Rektor gjør klart at det er uheldig 

om det er ansatte som unngår å håndhilse på noen. «På Jordal skal alle hilse på hverandre». Han 

forteller videre at nevnte vikar er godt likt blant både barn og voksne og at håndhilseproblematikken 

ikke har vært noe problem da det først er gjennom HRS han hører om dette.  

 

FAU er samlet om at dette er en «ikke-sak» og tar avstand fra innholdet i det som er skrevet av Hege 

Storhaug på HRS´ hjemmesider. 

 

6. Jordal Skole 20 år i august 2019 

Må finne på noe for å markere dette til høsten. Forslag om konsert med Islandsgate. 

 

7. Info fra SMU/Driftsstyret 

Utgår da det ikke har vært avholdt møte siden sist. 

 

8. Eventuelt 

Det ble stilt spørsmål om registrering av fravær når elevene deltar på annet i skolens regi. 

Rektor forteller at disse fraværene skal registreres med «A» – annen undervisning. 



 

 

 

Alto Braveboy (10E) fremmet et ønske om at man skal innføre klasseturer i slutten av 10. klasse.  

Dette som en fast ting elevene kan glede seg til gjennom ungdomsskolen. En tradisjon. 

Man kan se på mange muligheter for slike turer. Hvor skal man dra? Berlin, Nesodden, Danmark? 

Viktig at turen inkluderer alle. Se på ulike måter å samle inn penger til tur. Se på mulige 

samarbeidsaktører for gjennomføring. FRIGO? Hvilke alternativer har vi? 

FAU nedsatte en gruppe som skal se på dette. Gruppa består av: Alto Braveboy (10E), Thomas 

Engebretsen (8F) og Ola Laskemoen (8B) 

 

Dusjing etter gym – hygiene 

FAU enige om å sette dette på agendaen til neste gang. 

 

Møtet hevet 20:00 

 

Neste møter 

Torsdag 14.03.2019 kl. 19:00-21:00 (referent: Thomas Engebretsen) 

Torsdag 25.04.2019 kl. 18:00-20:00 

 

 


