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Møtereferat 

 

 

Til stede: Camilla Glestad (FAU), Renate Torvund (FAU), Ali Mohamed Barzinje (AP), 

Marie Courties (lærer), Sjur Pettersen (lærer), Thea Ullhaug (MDG), Halvor 

Holm (rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall: Elevrådsrepresentantene 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 100117 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 28.02.2017 kl 1700 

 

 

REFERAT MØTE  

 

01/17 Innkallingen er godkjent 

Godkjent med noen justeringer: Informasjon fra FAU, møteplan, møtegodtgjørelse og 

eventuelt er lagt til sakslisten. 

 

02/17 Valg av ny driftsstyreleder.  
Driftsstyret velger Thea Ullhaug som leder og Ali Mohammed Barzinje som varaleder. 

 

02/17 Informasjon fra FAU:  
Vår politikontakt Frode var på et FAU-møte like før jul og informerte om rusproblematikk 

(samlingssted flyttet fra tribunen ved Jordalbanen til Kampen skole etter skoletid). Politi er 

ute både uniformert og i sivil. Det er utfordring med hasj i nærmiljøet vårt, men mest 

utenom skolen. Renate sender referat fra dette FAU-møtet til Ali. Bydelspolitikerne 

inviteres til neste FAU-møte der politikontakt Frode er tilstede. FAU starter med en ny 

runde med ravning når det blir mildere, fra kl. 17 til 20.  

 

02/17 Informasjon fra rektor:  
Rektor gjennomgår eksamensresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen, vi ser en 

svært positiv trend både når det gjelder læring og læringsmiljø. FAU føler at ledelsen ser 

elevene og setter inn riktige tiltak. Våren 2016 fryktet skolen at mange elever kom til å 

søke seg til andre skoler, det har ikke skjedd. Vi er fornøyd med elevantallet. 

 

Når det gjelder bekymring rundt rus så vet vi at de aller fleste av våre elever prøver ikke 

hasj og alkohol, men det er noen av ungdommene vi er bekymret for. Noen få har avtale 

med ruskonsulenten i bydelen om jevnlig prøvetaking. Rektor sjekker ut om dette kan 

tilbys flere elever, men dette skal drøftes i FAU 12.januar. Vi har også vurdert politirazzia 

med hunder, men driftsstyret er enige om at vi ikke skal gjennomføre razzia på Jordal 

skole. 

https://jordal.osloskolen.no/
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03/17 Budsjett 

Rektor gjennomgår saksframstilling budsjett og notat fra dagens MBU-møte. Vi går 

trangere økonomiske tider i møte og må dempe aktiviteten. 

 

202 – lærere, innkjøp, osv 

Det er satt av 500.000 kr til PC, men dette holder ikke dersom vi ønsker å fortsette med en 

PC til hver ordning. Dette må drøftes på neste driftsstyremøte. Lærerne er positive til at 

alle elevene har PC. I fjor klaget elevrådet på tekniske problemer på Smartboard, men dette 

fungerer bedre nå. Sagene data jobber effektivt med å reparere elev-PC og annet teknisk 

utstyr på skolen. 

 

222 – drift av bygg, lønn vaktmester, renhold. Dette får vi ikke til å gå helt opp, siden vi 

har en del utgifter i forbindelse med hærverk. 

 

Driftsstyret vedtar budsjettet for 2017 slik det fremstår på møtet, med forbehold om at det 

gjøres budsjettjusteringer når nye midler kommer i mars. Hvis det blir noen endringer i 

regnskapstallene før neste driftsstyremøte, får møtedeltakerne dette tilsendt. 

 

04/17 Strategisk plan 

Rektor gjennomgår kort Jordal skole sine strategiske initiativ de siste fem årene og forslag 

til strategisk plan 2017: 

Implementere og sikre bruk av skrivesirkelen i alle fag 

Implementere og sikre systematisk arbeid med akademiske ord og begreper gjennom 

ukasFEM 

Forbedring av elevenes læringsmiljø gjennom systematisk bruk av Elevsamtalen (mindre 

fravær, et trygt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing) 

 

Driftsstyret vedtar forslag til strategisk plan 2017. 

 

05/17 Møteplan 

28. februar 2017: Budsjettjustering og Jordal-ball 6.april 

- Lønn 

- Estimat for elevtall neste skoleår (bør sette av noe penger til elevreduksjon) 

- PC (mangler 250.000 kr) 

Driftsstyret får tilsendt et forslag til en budsjettjustering før den 14. februar på e-post (før 

FAU-møte 16. februar). 

 

25. april 2017: Eksamensforberedelser. Vurderer da om det er behov for et nytt møte før 

sommeren. 

 

Innkalling til møtene sammen med møtepapir sendes pr. e-mail til deltakere i god tid på 

forhånd.  

 

06/17 Møtegodtgjørelse 

Deltakerne kan ikke se å ha mottatt godtgjørelse for disse møtene. Halvor følger opp dette. 

 

07/17 Eventuelt 

Ønsker at det legges ut en oversikt på Jordals hjemmeside over hvem som sitter i 
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driftsstyret, kontaktinformasjon, politiker/FAU/lærer/leder, referat driftsstyret (se modell 

Kampen skole). Sigrun følger opp dette. 

 

Vi har leksehjelp 14-16 fire dager i uka. 

 

Ønske om at elevrådet kommer på driftsstyremøte, eventuelt lager et skriv om hva de 

driver med og om de har noen forslag dersom de ikke kan møte. 

 

Skolen har en egen handlingsplan mot mobbing. Rektor vil sende den til alle 

driftsstyremedlemmene. 

 

 

Referenten sender ut referatet til deltakerne. Setter en frist på en uke til at deltakerne kan 

komme med tilbakemeldinger, deretter legges det ut på skolens hjemmeside. 

 

 

 


