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Frode Mørch fra politiet deltar under de to første sakene i møtet. 

Sak 1: Informasjon fra bydelspolitiet og utekontakten i bydelen 

Frode Mørch fra politiet informerer om at det for tiden er ganske rolig i området rundt skolen mht 

rus og kriminalitet. Dette er bedre enn tidligere, og lover bra for våren. Det at politiet og andre 

voksne er i ute i området er imidlertid like viktig, om ikke viktigere. Politiet er opptatt av å være 

synlige i nærområdet og på skolen, og Mørch er på skolen og hilser på og er tilstede nesten daglig, 

samt at de oppholder seg rundt i nærmiljøet. De har også tverrfaglig samarbeid med utekontakt, 

skoler osv. 

Vi vet at det er elever på skolen som ruser seg (slik det har vært snakket om på tidligere møter), men 

Jordal skole har ikke et større rusmiljø enn andre skoler. Politiet følger med på dette.  

Kontaktinfo til Bydelspolitiet er: Frode Mørch, tlf.950 27 313.  

Det er ønske fra FAU’s «Rusgruppe» om at det arrangeres foredrag om rus for hele skolen. Tidligere i 

år har det vært holdt et opplegg om rus for 10-trinn, noe det ble gitt gode tilbakemeldinger på. 

Skolen v. Joacim følger opp dette og sender en forespørsel til de som var her sist. 

Sak 2: Foreldreravning 

Det er et ønske fra FAU-representanter og skolen om at ravning skal være et fast opplegg som 

foreldre på Jordal står for mellom påske og høstferie hvert år. 

Tidspunktene som foreløpig er tenkt er klokka 17-19 mandag til fredag, med oppstart rett over 

påske.  

Steder man i utgangspunktet går: Områdene rundt skolen, Kampen, Jordal, ned mot Tøyen og 

fritidsklubben i Kolstadgata 1... I tillegg er det ønskelig at man kan få ut noe informasjon dersom det 



er andre områder det er aktuelt å rusle innom (dersom politiet sitter med informasjon om andre 

steder ungdommen samles).  

Galgen: Det er ønskelig at vi kan ha utstyr (vester osv) stående på Galgen, slik at det er lett 

tilgjengelig og at foreldrene møtes her. Mulig at vi også kan ha en bok med notater fra hver kveld 

liggende der, evt også med mulighet for å skrive inn beskjeder til de som skal ravne. FAU-

representanten som har vært i kontakt med Galgen er ikke tilstede på møte, så vi må avvente 

avklaring på om dette blir mulig. 

Hvem ravner: Alle foreldre på skolen settes opp til ravning. Det lages en vaktplan med fire stykker på 

hver vakt, bytter må skje internt. Fra FAU er det ønske opp at gruppene settes opp klassevis. Klassens 

FAU-representanter er ansvarlig for å videreformidle vaktlister til sine klasser. Det er viktig at vi også 

formidler at ravningen ikke er resultat av økende kriminalitet og uro i nærmiljøet, men som et tiltak 

for å forebygge nettopp dette. 

NB: Det er enkelte FAU-representanter som sliter med å få til samarbeid med lærer om maillister for 

å kunne sende ut viktig informasjon. Joacim tar dette med videre til skolens ledelse. 

Sak 3: Info fra ledelsen 

Ungdomsklubben v Bettina har prosjektmidler for et arbeid om informasjon om og forebygging av 

hetsing på sosiale medier. De kan bruke disse midlene til å arrangere et møt for foresatte om 

nettbruk, men det fordrer at FAU er med og organiserer. Hege S. tar ansvar for å avtale et møte med 

Bettina, der de drøfter om dette er realistisk, eller om midlene kan brukes på en annen måte. 

I disse dager er det besøk fra barneskolene som er knyttet til Jordal skole. De får se hvordan det er å 

gå på Jordal. Antall barn i skolens opptaksområde er økende, men på sikt vil blant annet Bjørvika 

skole overta noe av elevgrunnlaget. 

Økonomi: Det er balanse i budsjettet fram til sommeren. Fra høsten reduseres det med fem stillinger 

(som tidligere informert om). 

Bibliotek: Man håper på et samarbeid med Deichmanske for å drifte biblioteket. FAU er opptatt av at 

biblioteket er en arena hvor elevene kan samles og få lesekompetanse, og at det bør satses på dette 

selv om det er få elever som benytter seg av biblioteket i dag. 

Sjøskolen: Samarbeidsavtalen med sjøskolen må reforhandles. Jordal har i dag en 25 % stilling der, 

noe som gjør at elever kan gis et tilbud om å være der en dag i uka i tillegg til en uke i 9. trinn for alle. 

FAU mener dette er et tilbud som bør videreføres, og henstiller samlet til at skolen reforhandler 

kontrakten. 

Jordal skoles handlingsplan for et trygt og inkluderende læringsmiljø er revidert. Den skal etter hvert 

legges ut på skolens hjemmeside. Et av punktene i denne planen er hvordan arbeidet med 

skolemiljøet evalueres. Her er Skolens Miljøutvalg (SMU) sentralt, og det trengs en 

foreldrerepresentant inn her. Hege S. er FAU’s representant, og innkalles til møte.  Joacim purrer på 

at dette møtet avholdes. 

Sak 4: Skoleball 6. april 

Det tikker inn med navn på foreldre som kan være vakter, og det ser ut til av vi får nok. Camilla 

sender påminnelse til de som har meldt seg når det nærmer seg. Joacim undersøker om det er bestilt 



armbånd til arrangementet, og at det skrives ut navnelister med bilde. Det lages en liste over 

arbeidsoppgaver vaktene skal ta seg av (Camilla). 

Sak 5: Tilbakemelding fra arbeidsgruppene 

Undervisnings- og kommunikasjonsgruppa  

Tema: 

 Kommunikasjon skole/hjem, samarbeid, tydeliggjøring av forventninger til foreldre og 

lærere. Man opplever ulikt i forhold til om det er lett å komme i kontakt med lærer. 

 Tydeliggjøring av felles retningslinjer for kontakt med skolen ved sykdom. 

 Mer lik praksis for tilbakemeldinger på It’s. 

 Satsning på skoleflinke? 

 Bekymring for språkopplæring 

 Mm. 

Gruppa tar kontakt med skolens ledelse for et møte. 

Turgruppa  

Har jobbet litt med å innhente praksis fra andre skoler. Mange har faste opplegg med korte turer i de 

ulike trinnene (overnatting på skolen, turer til leirsteder ikke for langt unna osv). Mulig dette er mer 

aktuelt enn turer til utlandet for skolen? Det arbeides videre med dette. 

Sak 6: Eventuelt 

Ingen saker 


