
FAU-møte Jordal skole        22. november 2018 

 

Tilstede: Fra administrasjonen: Utviklingsleder og rådgiver Trine Gustafson. Fra klassene (9 av 18 

klasser representert): Wenche Hansen (8A), Heidi Fjeldstad (8B), Peder Kvello (8C), Heidi Einarsen 

(8D), Thomas Engebretsen (8F), Line Vedal Størkersen (9D), Grete Rustad (10A), Brita Børresen (10B), 

Mette Kristin Brenna (10B og nestleder i FAU), Hege H. Storhamar (10F). Fra miljøteamet: Hussain 

Raza (miljøarbeider) og Kevin Naoum-Lewis (miljøterapeut). 

 

1. Gustafson orienterer kort om: 

- Rusplan: Denne er nå utarbeidet og et møte med ‘Sterk og Klar’ (se sterkogklar.no) avholdes 

29. november for foreldre til 9. trinn. Se også vedlegg 1 ‘Plan for det rusforebyggende 

arbeidet på Jordal skole’. 

- Politiets nettpatrulje. Se vedlegg 2 ‘Politiets nettpatrulje Oslo’. 

- Appen Tellonym. Se vedlegg 3 ‘Tellonym’. 

- Elevrådet ønsket seg et motivasjonsforedrag. 14. desember kommer komiker Zahid Ali og 

kjører show for alle trinn 

- Administrasjonen opplyser ellers om at det foregår mye bra arbeid på skolen. 

2. Miljøteamet orienterer om sitt arbeid (se også vedlegg 4 ‘Semesterplan Miljøteamet Jordal skole’): 

Teamet består av fire faste medlemmer, hvorav tre har ansvar for hvert sitt trinn og én samordner 

og også er ‘følgeseddel-kontakt’. De samarbeider også med utekontakten for bydelen og de knytter 

ved behov til seg andre kapasiteter som kontaktlærer(e), sosiallærer, helsesøster og ruskonsulent. 

FAU gir tommel opp for det arbeidet som gjøres, men etterlyser også kvinnelig(e) miljøarbeider(e) i 

teamet for lettere å nå alle elever. 

Teamet har sin egen snapchat-konto, Jordalsnapz, som elevene kan følge (men ikke vice versa, 

teamet kan altså ikke se ‘storyene’ til elevene). Så langt cirka like mange som følger som det er 

elever på Jordal (+/- 500). Foreldre oppfordres også til å følge.  

Teamet prioriterer også synlighet etter skoletid gjennom arbeid på ungdomsklubben (mandag til 

onsdag fram til 19.00 og torsdag og fredag til 21.00). Likevel er det ikke alt de får med seg. Foreldre 

oppfordres derfor til å ta kontakt om det er ting de reagerer på. Det er lettere for teamet å få med 

seg hva som skjer om de vet hva de skal se etter. Kontakttelefon har nummer 94 86 41 27. Teamet 

tror det er forebyggende om elever vet at det er ‘åpen linje’ mellom skoleliv og privatliv. 

Arbeid mot mobbing har særlig oppmerksomhet. Det jobbes også mye for å få bukt med en ny 

‘trend’: at elever ikke vil fortelle om hendelser for å unngå å bli stemplet som en ‘snitch’ (tyster). 

Kontaktsamtaler (kort samtale mellom kontaktlærer og hver enkelt elev hver fjortende dag) 

framholdes som viktig for å avdekke uheldige forhold allerede i startfasen.  

Teamet er også i gang med å kartlegge de ‘usynlige elevene’, altså de som aldri krever 

oppmerksomhet, men risikerer å forsvinne i støyen og mengden. Disse trenger også å ‘sees’. 

Åpen skole i høstferien var godt besøkt og en suksess. Skal videreføres. 

Følgeseddelsystemet, hvordan virker det: 1. Muntlig advarsel, 2. Skriftlig advarsel, 3. Følgeseddel og 

samtale med miljøterapeut. To følgesedler samme dag medfører telefon til hjemmet. Tre følgesedler 



samme dag medfører innkalling til rektor som bestemmer videre forløp og konsekvens. Ved 

hærverk, voldshendelser og mobilbruk i timen skal eleven ha direkte følgeseddel uten advarsler i 

forkant. 

3. Dialogpilotene ved Hanna Haraldstad orienterer om sitt tilbud. 

De reiser rundt på skoler etter invitasjon og legger til rette for samtaler og kulturelle møter i 

klassene ut fra et allerede valgt tema eller en påstand som elevene så skal ta stilling til. Samtaler 

kretser særlig rundt tros-spørsmål, så som religion, moral, etikk, verdisyn etc. Formålet er å lære 

elevene at man kan ha forskjellige meninger om tro, men samtidig være åpne for ‘de andre’. Handler 

om å skape trygge rammer i en tid der identitet skal skapes. Hva vi tror på, er en stor del av den 

identiteten. 

4. Wi-Fi på skolen: Elevrådet ønsker at trådløst nettverk gjenåpnes. Etter en kort meningsutveksling 

viser håndsopprekning i FAU knapt flertall for dette. Avgjørelsen ligger i siste instans hos 

administrasjonen. Det er også et sterkt ønske om nettvettforedrag, men pris vil være avgjørende. 

Kort orientering fra FAU-medlem om nylig alvorlig episode ved F21 (som visstnok også innebar 

deltagelse av elever fra Jordal) viser at behovet for å øke kunnskapen hos alle om dette er stort. 

5. Peder Kvello er valgt som FAU-leder. 

6. Neste møte er tirsdag 11. desember klokka 18.00. På dette møtet skal det nedsettes diverse 

grupper (17. mai-arrangementet, natteravning, faggrupper, rusgruppe, skoleballgruppe etc). 

Møtet hevet klokka 20.00 

Referent: Peder Kvello 

 


