
Referat 

FAU-møte 

#7 

Jordal skole         25. april 2019 

 

Tilstede fra administrasjonen og skolen: rektor Halvor Holm og lærer Tim Berg.  

FAU-representanter tilstede: (9 av 18 klasser representert); Heidi Fjeldstad (8B), Peder Kvello (8C), 

Heidi Einarsen (8D), Kirsti Bergh (8E), Thomas Engebretsen (8F), Ine-Cecilie Eliesen (9B), Grete Rustad 

(10A), Mette Kristin Brenna (10B) og Hege H. Storhamar (10F). Forfall fra klassene 9A, 9D, 9E og 9F 

meldt inn på forhånd. Fraværende: 8A, 9C, 10C, 10D, 10E 

Referent: Thomas Engebretsen 

 

 

1) Info fra skolen: 

a. Tim Berg informerte fra snøhuletur på Finse med turgruppa på 10. trinn. 18 elever og 

3 lærere deltok. 2 av elevene var tilstede på FAU-møtet og pratet varmt (selv om det 

hadde vært veldig kaldt) om turen. Det ble vist bilder og video. Det er et ønske fra 

elevene at dette gjennomføres flere ganger i årene fremover 

b. Skolen jobber med inntak for høsten 2019. Foreløpig cirka 50 elever som ikke har fått 

plass på Jordal. Noe av dette vil ordnes av naturlige årsaker viser tidligere erfaringer. 

c. Lærerkabal for neste år er i full gang og det ser bra ut fra høsten av. 

d. Ordningen med miljøarbeidere fortsetter. 

 

2) Skoleball – arrangementsgruppa på skolen fungerte bra, men de bør komme i gang med det 

praktiske rundt arrangementet tidligere enn de gjorde i år. 

a. Det ønskes en bedre ordning rundt fotografering foran «presse-veggen» 

b. En del misnøye med musikken i år, dette må klargjøres og bestemmes på forhånd 

neste år. Skal det være en spilleliste med ønsker fra elevene som går på «random – 

spilling» eller DJ? 

c. Avgjørelsen om at ballet kun skal være for 10. klasse bør fortsette. Følelsen av at 

ballet var litt mer spesielt var større med færre elever og som en slags avslutning på 

ungdomsskolen 

 

3) Kameraovervåkning på utsiden av skolen – Det står per i dag en del kameraer på enkelte 

plasser utenfor skolen (ikke ut mot Strømsveien). Tillatelse til å bruke disse må søkes om 



hvert år. FAU ga støtte til skolen om å fortsette med dette. Kameraene er ikke på i løpet av 

skoledagen. De starter kl 16.00 og slås av ca kl 06.30 dagen etter. 

 

4) Ravning – Vi starter med dette fra uke 20. Starter med 8A og så fortsetter man uke for uke. 

Tidligere var det Galgen som hadde ansvaret for «boksen» med vester. Dette ønsket de ikke 

å fortsette med, men Kiwi i Strømsveien har nå overtatt dette ansvaret. I denne boksen står 

det også instrukser om hva man skal gjøre. Man må være minimum 2 som går sammen og 

det er klassekontakten som har ansvaret for å sette opp en «turnus». Hvis det av en eller 

annen grunn bare møter opp 1 person skal ravningen ikke gjennomføres. 

 

5) 17. mai – Har fått plass i årets tog. Nærmere info om oppmøtetid, «premier» til deltagere osv 

kommer fra skolen. Det ble bestemt at de skulle gå uansett antall elever som møter opp og 

vurdere om man skal bli med igjen neste år osv. Jordal har plass mellom Kampen og 

Vålerenga skole. Jordal har ikke eget korps og det har vist seg vanskelig å finne et ledig korps, 

men FAU ga sitt samtykke i at et svensk korps evt. kan leies inn. Dette er det en del mindre 

skoler rundt om som også gjør. 

 

6) Eventuelt – Det er mye søppel utenfor skolen.  

a. FAU ønsker at det settes i gang en organisert form for rydding med jevne 

mellomrom. Ikke bare i forbindelse med Rusken-aksjon.  

b. Plastglass (som går i ‘tusen’ knas om de tråkkes på) ønskes byttet ut med pappbeger.  

 

 

Møtet hevet klokka 19.30. 

 

Neste og siste møte dette semesteret:  

Tirsdag 28. mai klokka 19.00 til 21.00 

 

Merk avvikende tidspunkt grunnet møte i Driftsstyret og SMU rett i forkant, så da får dere rykende 

fersk info derfra. 

 


