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Møtereferat 

 

 

Til stede: Camilla Glestad (FAU), Ali Barzinje (Nestleder driftsstyre, AP), Sjur Pettersen 

(lærer), Marie Courties (lærer), Thea Ullhaug (driftsstyreleder, MDG), Hana 

Ahmed Farah (elevrådsleder), Anja Lona Skogerbø (økonomiansvarlig 

elevrådet), Mina Jia Katmo Kvistum (medlem av elevrådsstyret), Donya Khaliqi 

(medlem av elevrådet), Halvor Holm (rektor), Sigrun Skrøvset 

(inspektør/referent) 

Forfall: Renate Torvund (FAU-leder) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 250417 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Neste møte 20.09.17 kl 17.00 

 

 

REFERAT MØTE  

 

Til saksliste:  

A) Ali Barzinje har på forhånd bedt rektoren om å redegjøre driftsstyre for følgende: 

1) I og med skolen ikke har kantine, oppfattet jeg tidligere under budsjett samtalen at 

skolen gir tilskudd til salg av bagetter et par dager i uken. Nå fikk jeg vite at dette aldri ha 

skjedd i skoleåret 2016/2017. 

2) Det ene som jobbet på biblioteket har sluttet. Hvilke konsekvenser har skolen fått av 

dette? og hvilke tiltak skolen har tatt for å betjene biblioteket? hva med videre? 

3) Skaplås problemene i klassene. 

B) Ali Barzinje ønsket til neste møte drøfting av pc og mobilbruk på skolen. 

 

11/17    Ballet:  

Elevrådet informerer: Samarbeidet ballkomiteen har fungert bra. Det kunne ha vært bedre 

informasjon om hva de ulike pizzaene inneholder (halal). Hadde bestilt 45 pizzaer, dette var for 

lite. Elevrådet foreslår at det kun kåres konge og dronning på 10. trinn. Elevrådet foreslår at ballet 

er for alle sammen, men at 10. trinn har en egen avslutningsfest i tillegg. Elevrådsrepresentanter 

møter opp på førstkommende FAU-møte for å drøfte muligheter for dette.  

Elevrådsrepresentantene har ikke hørt om noen som kjenner på et press angående kjoler, limousin, 

men merker at det er mer press blant guttene enn jentene. Elevrådet foreslår å arrangere en 

ettermiddag/kveld for salg/utlån/bytte av kjoler i forkant av ballet. Elevrådet er negative til at 8. og 
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9. trinn kan ankomme ballet i limousin. Rektor informerer om at vi har fått noen henvendelser fra 

foresatte om elever som opplever et press rundt kjoler og limousiner.  

Driftsstyret vedtar at elevrådet i samarbeid med skolen arrangerer en kveld for salg, bytte eller 

utlån av kjoler/dress. Makspris for salg av brukt kjole/dress 1000 kr, makspris for leie av 

kjoler/dress er 500 kr.  

Driftsstyret vedtar at elever ikke får ankomme ballet i limousin eller annet innleid kjøretøy.  

Driftsstyret vedtar at det kun kåres konge og dronning på 10. trinn (ikke 

kronprins/kronprinsesse/prins/prinsesse). Resten av kåringene blir kåringer som «Årets 

morsomste», «årets musikalske» i regi av elevrådet.  

12/17   Ravning 

FAU lager vaktliste med klasser og foresatte. Foresatte må bytte internt med hverandre hvis de 

ikke kan ravne til oppsatt tid.  

Driftsstyret vedtar at det på Jordal skole er forventet at foresatte deltar på ravning i FAU sin regi 

en til to ganger i hvert år fra april til og med oktober. Dette informeres foresatte om ved 

skolestart.  

13/17   Rektor informerer 

Ledelsen jobber med elever og lærere neste skoleår. Fire stillinger som er enda ikke avklart neste 

år pga ansatte som søker andre jobber. Elever neste skoleår: 15-20 søkere fra andre skoler. Ca 200 

elever har oss som nærskole. Har sendt vedtak om skoleplass til 180 elever og varsel om avslag til 

ca 20 elever ut fra antall meter fra skolen ut fra gjeldende regelverk. Vi finner skoleplass til disse 

elevene. Veldig få elever søker andre skoler i år, mye færre enn andre år.  

Samarbeidet med barnevernet er godt. Vi har lav terskel for å sende bekymringsmelding. Vi 

opplever imidlertid at det noen ganger tar for lang tid fra vi har meldt bekymring til det iverksettes 

tiltak (eks miljøarbeider, fritidsaktiviteter).  

Forberedelse eksamen. Elever informerer om at det er tøft med mange vurderingssituasjoner på 

en gang, samtidig som de forstår at fagene trenger vurderingssituasjoner for å kunne sette 

standpunktkarakter. Lærerne må i enda større grad planlegge og samkjøre vurderingssituasjonene i 

alle fag, for å fordele vurderingssituasjonene utover.  

Skolen tilbyr ekstra mattetrening mandag ettermiddag og noen lørdager. En del elever får ekstra 

oppfølging og undervisning av ekstralærer. 12. mai får vite hvilken skriftlig eksamen elevene 

kommer opp i. Den helga blir det mattekurs lørdag, søndag og mandag. Som lesestrategi må 

elevene lese gjennom eksamensoppgaven høyt for en voksen før de får lov til å levere besvarelsen 

sin.  

Ønske fra elever om også ha kurs i nynorsk. Rektor følger opp dette. 

Gjennomgang økonomi. Avhenger av kabalen av lærerne som sier at de skal slutte, faktisk slutter 

og at elevantallet neste år ikke plutselig raser. De som ønsker får tilgang til årsrapporten som er 

satt til 0. 
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14/17 Ladestasjon el-bil 

Lærer søker om å få mulighet til å lade el-biler på skolens parkeringsplass. Det blir en 

engangsutgift på 32000 kr for å få dette installert.  

 

Driftsstyret fatter vedtak neste møte når vi vet mer om skolens budsjett. Camilla Glestad 

undersøker mulighetene for å søke om tilskudd fra Oslo kommune.  

 

Eventuelt 

Bagettsalg – var en assistent som hadde ansvaret for dette. Krevde en del ressurser rundt logistikk 

og oppfølging ved fravær. Man kunne kun betale med kontanter, noe som krever ekstra logistikk. 

En del elever savner bagettsalget. Driftsstyret tar opp saken på nytt til høsten. 

 

Skolen er nå uten utdannet skolebibliotekar da bibliotekaren godtok en frivillig overtallighet og 

jobber nå på en annen skole i Oslo. Det er nå tre assistenter som bemanner biblioteket. Ved 

sykdom hender det at biblioteket stenges, noe som skaper frustrasjon blant elever og foresatte. 

Vurderer å sette inn en lærer som kan ha en del timer på biblioteket og holde i det. Følges opp i 

neste driftsstyremøte. 

 

Ulike erfaringer med kodelåsen til skapene. Ødelagte kodelåser meldes fra til vaktmester som 

bytter lås.  

 


