
Referat 

FAU møte  

#8 

Jordal skole          28. mai 2019 

 

Tilstede fra administrasjonen og skolen: Halvor Holm, rektor og Pleurat Haklaj, inspektør. 

FAU-representanter tilstede: (13 av 18 klasser representert); Heidi Fjeldstad (8B), Peder Kvello (8C), 

Heidi Einarsen (8D), Kirsti Bergh (8E), Jacob Mehus (9A), Hedda Reiermark og Line Vedal Størkersen 

(9D), Tuva Ørbeck Sørheim (9E), Lene Engebretsen Szemes (9F), Harald Selvær (10A), Mette Kristin 

Brenna (10B), Janicke Bergersen (10D), Alto Braveboy (10E), Vidar Enebakk (10F).  

Meldt forfall: 8F, 9B. Fraværende: 8A, 9C, 10C.  

Referent: Hedda Reiermark 

 

Kommentarer/rettelser til referat fra møte #7, 25. april – ingen. 

 

1. info fra skolen.  

 Skriftlig eksamen er gjennomført. Grei prosess med unntak av nynorsk eksamen der det var 

noe feil med ordlisteprogrammet til udir. Noen elever fikk sitte lengre, gjelder ikke alle elever 

da det må lages vedtak for hver enkelt elev.  

 17. mai, ganske godt oppmøte til å gå i toget. Elevene ble motivert av at klassen med flest 

elever får en dag på Tusenfryd. I 8. og 9. klasse var oppmøtet ganske likt i klassene, tre 

klasser på hvert av disse trinnene får derfor dra på Tusenfryd. 

 Tentamen for 8. og 9. klasse har blitt gjennomført med forberedelsesdag første halvdel av 

dagen, så tentamen. Dette har blitt opplevd som positivt. Lærerne melder tilbake at det blir 

bedre læreprosesser, de ønsker derfor å gjøre dette også under mattetentamen. Del 1 med 

forberedelsesdag en dag, del 2 med forberedelsesdag annen dag. 

 9. klasse har prosjektuke i uke 23. De elevene som ønsker det har da muligheten til å ta 

båtførerprøven.  

 Skolen er svært fornøyd med miljøteamet, de jobber godt med elevene og har god 

tilstedeværelse i friminuttene. Se også punkt 3. 

 Neste skoleårs 8.-klasseopptak er klart. 180 elever har fått plass. Skolen opplever at mange 

elever ønsker seg til Jordal, de har i dag 22–25 elever på venteliste. 

 



2. Status fra skolen på saker fra FAU-møter høst 2018/vår 2019 som skulle følges opp av 

administrasjonen. 

Fra møte #2 

 Erfaringer med å åpne skolens WIFI for elevene? Lærerne har gitt tilbakemelding på at dette 

fører til noe mer uro og skolen ønsker derfor ikke å fortsette med dette fra neste år. 

Fra møte #3 

 Innholdet i vikartimer / er det blitt satt opp ekstra kurs i fransk som foreslått av skolen? Det 

har vært satt opp ekstra undervisning i fransk, de som var med på dette opplevde det som 

positivt. Skolen har 3–6 faste vikarer de bruker mye, det fungerer stort sett bra når disse har 

timer. Skolens ledelse har også tatt opp med lærerne at det er viktig at de forbereder 

vikartimene. 

 Tidsplan for oppussing av uteområdene. Fra sommeren 2019 og ferdig i november som 

planlagt? På nåværende tidspunkt er det ingen endringer i denne tidsplanen. 

 Er klokkeslett for innleveringer justert? (Ikke 23.59 som før). Ja dette er tatt opp, og justert. 

 Var det noen interesse for foredrag på Human Rights House Foundation? Ikke fått til i år, tas 

opp igjen til høsten. 

Fra møte #4 

 Er det montert knagger for yttertøy i alle klasserom? (eg. sak fra elevrådet). Ja. 

 Status fraværsprosjektet. Skolen evaluerer prosjektet i et møte onsdag 29.5.19. Hovedtrekk 

er at de ikke har fått ned fraværet, men har fått en bredere forståelse for de faktorene som 

gjør at elever har mye fravær. De elevene som har mest fravær er i stor grad sårbare 

ungdommer, og problematikken er sammensatt. Skolen ser at de må jobbe tett med bydel 

rundt disse ungdommene og har derfor søkt byrådet om penger til å gjennomføre et prosjekt 

som blant annet innebærer en mentor-ordning. Skolens fokus er å gi ungdommene bedre 

forutsetninger for å mestre skolearbeidet og møte på skolen. FAU synes at skolens arbeid er 

spennende, og mer informasjon om dette prosjektet er ønsket som et eget punkt på FAU-

møte til høsten. Fraværsproblematikken er også tema på skolemøtene (møte med andre 

ungdomskoler i Oslo), skoler det er naturlig å sammenligne seg med, har samme tall. 

 Fikk skolen besøk av klimapilotene? Ja, og dette har blitt opplevd som positivt fra både elever 

og lærere. Skolen ønsker å fortsette med dette. 

 Brukes undervisningsopplegg rundt temaet «Falske nyheter og kildekritikk»? Selve 

undervisningsopplegget som FAU har snakket om er ikke brukt, men tema kildekritikk har 

vært på dagsorden i 8. klasse. Skolen er enig med FAU i at dette temaet. og ikke minst. 



«falske nyheter» er et viktig og aktuelt tema som skolen ønsker å gi undervisning i. Dette tas 

videre i neste skoleår. 

Fra møte #5 

 Oppussing av Jordal-klubben. Er den ferdig? Er elevene kommet tilbake? Klubben er ferdig 

pusset opp, ikke ferdig med kjøkkenet som det er ønskelig skal pusses opp slik at det også 

kan fungere som kantine. Klubben er åpen, og elevene er tilbake. Lavt besøk den siste tiden, 

men dette kan ha sammenheng med at det er Ramadan. 

Fra møte #6 

 Oppfølging av voldelige elever. Er dette miljøet fortsatt under kontroll? Skolen informerer 

om at de det gjelder følges godt opp. 

 Er speed-date mellom foreldre og faglærere gjeninnført? Dette er ikke gjennomført i 

nåværende skoleår, men lærere og ledelse ved Jordal skole er positive til dette, og det vil 

kunne være aktuelt i løpet av høstsemesteret 2019. 

 Er det sendt søknad om skillevegger i dusj? Ja, det er rettet en henvendelse til Bymiljøetaten 

om dette fra skolens ledelse og elevrådet. Når det gjelder renhold, vaskes det i dusjen hver 

dag. Noe mer kan vi ikke forvente. 

 Lærertur til Somaliland, får de penger internt? Blir den noe av? Det er uavklart om det blir 

tur, det gjelder cirka 15 lærere. Turen vil eventuelt finne sted i forbindelse med høstferien, 

og de som ønsker å dra søker midler eksternt. 

 Solskjerming for tiende trinn. Er problemet fikset? Nei, undervisningsbygg er varslet, og skal 

se på saken. 

Fra møte #7 

 Blir det igangsatt ordenselev-ordning også for utsiden av Jordal mot Strømsveien? Jordal-

klubben har satt i gang rutiner med å rydde i dette området. 

 Blir plastglass byttet ut med papp? Jordal skole bruker nå kun papp. Klubben bruker fortsatt 

plast. Et medlem av FAU har kunnskap på området, og tilbyr at skolen kan kontakte han for å 

få mer informasjon om mer miljøvennlige alternativer. 

 

3. Rapport om trusler og vold i Oslo-skolen. Hvordan er det på Jordal? 

 Jordal har hatt noen situasjoner med vold mellom elevene, men generelt er det lite 

voldsproblematikk. Ingen situasjoner der elever utøver vold mot lærere. Rektor sier at han 

opplever at de klarer å komme inn i situasjonene før de eskalerer. Han trekker frem at miljø-

teamet er en viktig faktor her sammen med at lærerne er tett på elevene ved at de blant 

annet har jevnlige elevsamtaler. Han trekker også frem at det i friminuttene er godt synlige 



voksne som er sammen med elevene. Nåværende «følgeseddel-ordning» vil bli evaluert, 

skolen ønsker å også se på andre måter å håndtere uro på. FAU ønsker å gi skolen honnør for 

godt arbeid på dette feltet! 

 

4. Oppsummering fra de forskjellige gruppene/komiteene. 

 17. mai: skolen tok tak i ønske om at Jordal skole skulle delta i toget. Hvis det skal arrangeres 

noe i forbindelse med 17. mai utover å gå i tog bør det komme et initiativ fra elevene på 

dette. FAU ser ikke behov for å videreføre gruppen til neste år. Gruppen kan dannes på nytt 

ved behov. 

 Fag-gruppen videreføres, det er ønskelig at noen i FAU tar et ekstra ansvar for å ta opp tema 

knyttet til undervisningen ved Jordal skole. 

 Rus og miljø: det er ikke behov for en egen gruppe på dette området. Skolen jobber godt 

med miljøtiltak. Ved behov for innspill fra FAU tas dette opp som eget punkt på kommende 

FAU-møter. 

 Ravning: Gruppen fortsetter, behov for videre diskusjon om oppstartstidspunkt og varighet, 

kan det for eksempel la seg gjøre å ha to skift hver ettermiddag/kveld. 

 Skoleball: Det har fungert godt å ha ball kun for 10. klasse. 91% av elevene møtte. Lærerne 

og elevene selv legger ned hovedinnsatsen rundt dette arrangementet, men det ønskes at 

gruppen fortsetter og blant annet tar ansvar for å sette opp vaktlister for foreldre som kan 

stille som vakter. 

Det var snakk om at 8.- og 9.-klasse skulle få arrangere en egen skoledisco som 

kompensasjon for at de ikke fikk være med på skoleballet, dette er ikke gjennomført. Rektor 

sier at de istedenfor har gitt hver klasse penger til å gjøre sosiale aktiviteter sammen. Dette 

har bakgrunn i at det erfaringsmessig kan bli ganske uoversiktlig på denne type 

arrangementer (altså skoledisco) og det derfor er en større risiko for at det oppstår uønskede 

hendelser knyttet til vold/rus etc. Et slikt arrangement vil kreve mye planlegging og ressurser. 

Skolen har planlagt grillfest i skoletiden før sommeren som et sosialt tiltak. 

 Avslutningstur for 10.-klasse: Mange av 10.-klassene har vært på overnattingstur i 

nærområdet vårt. Frigo (Friluftssenteret i Gamle Oslo) er en mulig samarbeidspartner for 

kommende klasseturer gjennom lån av Husbergøya, men denne har begrenset kapasitet 

(trolig ikke plass til mer enn en klasse av gangen). Mandatet til gruppa var å finne en tur som 

kunne benyttes av alle slik at det ikke kokte ned til at de klassene som hadde engasjerte 

foreldre, fikk en helt annen kvalitet på avslutningsturen enn de klassene som ikke har slike 



ressurser. Et skriv om erfaringer knyttet til samarbeid med Frigo og turen til Husbergøya 

kommer og kan følgelig danne mal for framtidige turer. 

 

5. 20. års-jubileum Jordal skole. 

 Det er ønskelig med en markering, men det er ikke bestemt hvordan. Det er mulig at det kan 

bli et arrangement som vi tidligere har hatt med «Jordal-festivalen» der det også vil bli 

arrangert en konsert ute. 

 

Møtet hevet klokka 19:30. 

 

Dette var siste møte inneværende semester. 


