
Referat fra FAU møte 13. juni 2017 

Tilstede: 

Rektor Halvor Holm, Camilla Glestad 10D, Jannicke Bergersen 8d, Hege H. Storhamar 8 F, 

Kjersti Olsen 9A,   Patji Alnæs 10 A, Hans Kristian Hansen 9 A, Oscar Brito 8 C, Hanne 

Wangen 9E, Renate Torvund 9 C 

Sak 1: 

Info fra ledelsen v/ Halvor Holm 

 Hendelse ved innmarsj etter brannøvelse. Lekeslåssing fører til uhell. Foreldre til 

begge parter er informert. Eleven som forårsaket uhellet er politianmeldt. 

 

 Sjøskolen  - 9. trinn er på sjøskolen nå i uke 24. Det er god stemning og 22 elever skal 

ta båtsertifikat. Vi har et godt samarbeid med Sjøskolen og elever og lærere melder om 

innholdsrike dager. De oppstod dårlig stemning når to mobiler ble borte fra elever som 

går på en annen skole, og mistanken ble rettet mot Jordal. Elevene fra Jordal ble holdt 

igjen til politibåten kom. I ettertid har Sjøskolen beklager det som har skjedd og mener 

at det var saken er dårlig håndtert. Sjøskolen har sendt skolen en skriftlig redegjørelse 

til Jordal. FAU tar sterk avstand for den type mistenkeliggjøring av våre elver og 

mener at unnskyldning.  

 

 10. trinn har muntlig eksamen i uke 24 og 25, før vitnemålsutdeling onsdag 21. juni. 

 

 Neste skoleår -  Det blir fulle klasser ved Jordal med 180 elever på 8. trinn. Ved 

sammensetting av de nye 8. klassene, har man fått tilbakemeldinger fra sosiallærerne 

på nærskolene, om hvem som bør komme sammen med hvem. Viktig at alle kommer 

sammen med noen de kjenner.  Det har vært stor søkning til Jordal, så det er noen 

elever som har fått avslag og det står noen på venteliste. Fulle klasser kan føre til mer 

uro og utagering. Det positive er at midlene følger elevene, slik at skolen får ett større 

økonomisk handlingsrom. Det tilstrebes ett maksantall på 27 elever pr. klasse. 

 

 

 Det er ansatt 2 nye lærere, helsesøster kommer tilbake i 100 % stilling. Ledelsen er 

stabil, men Christel slutter. Sosiallærer har sagt opp og stillingen er lyst ut. Man 

forsøker å få tilsatt noen til skolestart i august, men nåværende har uansett 

oppsigelsestid ut september. 

 

 Holdninger og toleranse: Dette jobbes det kontinuerlig med. Det er tematikk som f.eks 

kulturkræsj, og det jobbes mot foreldregrupper ifht. adferd. 

 Jordalfestivalen – bør denne få ett tema? Forslag til tema kan være «Inkludering, 

toleranse og respekt». Dette følges opp på første FAU møte etter sommerferien. 

 



 Biblioteket – elevene bruker det mindre til typisk bibliotekbruk, og elevene ønsker seg 

mer et oppholdssted. Det er lyst ut en 20 % stilling internt til biblioteket. I tillegg vil 2 

assistenter holde biblioteket åpent hele dagen til forskjellige aktiviteter i tråd med 

elevenes ønsker. 

 

 

 Mobilbruk – det er ønskelig med mindre mobilbruk. Skolen kan samle inn mobilene 

på begynnelsen av timene og utlevere igjen ved timens slutt. Selv om elevene får ha 

mobil, ser ikke dette ut til å føre til sosial avskjerming. De aller fleste sitter sammen 

og har felles opplevelse av mobilbruk, i tillegg til at det er en hel del elever som 

beveger seg rundt utendørs. 

Sak 2 

Ravning – Dette har ikke gått som planlagt. Det har vært dårlig oppmøte og ofte bare en 

slik at man ikke får gått. Det har kun vært ravnet 4 ganger. Fra neste skoleår, må man 

komme raskt i gang, og det sjekkes muligheter for å samkjøre med Vålerenga og Kampen. 

Årets 9 klasse (som blir 10 til høsten), skal starte med foreldreravning helst fra uke 34. 

Det vil bli sendt ut vaktliste før 1. juli og det vil bli sendt ut påminnelse ved skolestart. 

 

Sak 3 

Info fra de ulike arbeidsgruppene: Ravning, se sak 2, skoleball avviklet med fornøyde 

elever, skole og faginnholdsgruppa prøver å få til møte etter ferien 

Sak 4 

Oppsummering av FAUs arbeid: Det er en engasjert gjeng med sterke meninger. Vi har 

hatt god dialog med skolen. For neste skoleår trengs en fast referent, slik at vi får ut 

referater jevnlig og gjerne i en fast form for lettere oppfølging av saker. Det er også et 

ønske om å få gjort enda mer, og forslag om begrenset taletid vil kanskje kunne gjøre at vi 

rekker over mer. Også forslag om en «temadel» og en del som settes av til diskusjon som 

er frivillig. Man ser også på mulighet for å begynne møtene f.eks.18:30. Ved 

effektivisering vil man allikevel være ferdig til klokken 20:00. 

Sak 5 

Renate Torvund gjenvalgt som leder 

Hanne Wangen – gjenvalgt som nestleder 

Oscar Brito – overtar den ene foreldreplassen i Driftsstyret  

Hege H. Storhamar – fortsetter som foreldrerepresentant i SMU 

Sekretær – ingen som stilte som kandidat, så dette vervet må på plass etter ferien. 



Sak 6 

Det skal være en skriftlig midtevaluering fra alle faglærere vår og høst. Dette har ikke 

fungert bra nok, og saken følges opp av skole og faginnholdsgruppa. 

Orientering om skolefotograferingen. Lima har fått en del negative tilbakemeldinger. De 

mener at de har gjort det beste ut fra stramme forutsetninger på tid og når på året de 

forskjellige trinn skal fotograferes. 

Neste møte  er torsdag 19. september 2017 


