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Velkommen til Jordal skole 

 

 

 

 

 

 

Kjære, nye elever og foresatte! 

Nå gleder vi oss til å se dere!  Det er uvant for oss å ikke kunne invitere til vanlige skolebesøk og de 

vanlige foreldremøtene. Derfor har vi nå planlagt et litt annerledes møte med dere elever her på 

Jordal nå på fredag.  Da treffes vi på basketbanen  i gruppene som dere går i til vanlig med god 

avstand. Der skal vi fortelle litt om skolen, og dere skal få møte lærere, mijøarbeidere og elever. 

Dette gleder vi oss til. Det vil være mulig å få en liten omvisning inne på skolen også.  

Til dere foreldre så vil vi ha vårt første digitale foreldremøte. Det vil foregå på zoom torsdag  4. juni kl 

17.00. Beskrivelsen for innlogging ligger på hjemmesiden til Jordal skole: 

https://jordal.osloskolen.no/ 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/95699851662?pwd=ZFBlMFZSV0RyaGZaUTM5L1NJTldHZz09 

 

Meeting ID: 956 9985 1662 

Password: 5HwQLF 

 

 

Nå litt om skolen:  

På Jordal tar vi vare på hverandre og vi heier på hverandre. 

Vi tror at alle ønsker å lære og utvikle seg, ta  ansvar og tilhøre et godt fellesskap. Lærerne på Jordal 

skole er derfor opptatt av at hver enkelt elev skal ha det bra sosialt, oppleve mestring og ha god 

læringsutvikling.  

 

Jordal skole er en ungdomsskole med totalt ca 600 elever. Elevene kommer fra skolene i nærmiljøet; 

Vålerenga, Kampen, Gamlebyen og Tøyen.  Leder for 8. trinn er inspektør Pleurat Haklaj.  
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For tiden har vi en kombinasjon av vanlig skole og hjemmeskole. Alle klassene er delt i to kohorter. 

Den ene kohorten er på skolen før storefri og har digital hjemmeundervisning på Teams etter 

storefri. Den andre kohorten gjør motsatt; hjemmeundervisning før storefri, og så kommer de på 

skolen etter storefri. Vi vet ennå ikke hvordan dette blir når dere starter på skolen etter ferien, men 

vi vil gjøre alt vi kan for at dere får det best mulig her på Jordal skole. 

 

Skolemiljøet 

På Jordal skole har vi verdens beste 

miljøarbeidere! Hvert trinn har sin egen 

miljøarbeider. Dette gjør at miljøarbeiderne etter 

hvert blir kjent med alle elevene på trinnet. Som 

elev kan du alltid ta kontakt med 

miljøarbeiderne. De kan hjelpe deg med mange 

ting og du kan snakke med dem om alt.  

 
De er tilstede i gangene i alle friminutt, og de arrangerer aktiviteter i friminutt og etter skoletid. De er 

der for deg!  Elin Kjelsaas Rogndokken er skolens sosiallærer. Hun følger opp alle elevene på skolen 

og i samarbeid med barneskolene setter hun sammen klassene.  

For at alle skal ha det så bra som mulig på Jordal skole er vi avhengige av hverandre. Vi må 

samarbeide og støtte hverandre.   

 

Lærerne på Jordal skole skal: 

 

Våre forventninger til deg som 

elev er at du: 
Så ønsker vi oss foreldre som: 

 

• Motivere og ha positive 

forventninger 

• Skape en god læringskultur 

• Sørge for struktur og regler 

• Støtte elevene sosialt og 

faglig 

• Skal ha et godt samarbeid 

med foresatte 

 

• Tar initiativ 

• Samarbeider med lærerne 

dine 

• Bidrar til godt klassemiljø 

• Har minst mulig fravær 

 

• Gjør barna klare til en dag 

på skolen 

• Følger opp barnas 

skolearbeid 

• Deltar på foreldremøter  

• Tar kontakt hvis noe ikke er 

bra nok  
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Valgfag 

På 8. trinn skal elevene velge ett valgfag. På Jordal skole har vi disse å velge  mellom: 

Sal og Scene:  

• Dans 

• Musikk og sang 

• Teater 

 

Fysisk aktivitet og helse:  

• Ballspill 

• Fotball 

• Basketball 

• Turgruppe 

 

• Design og redesign 

• Forskning i praksis 

• Programmering 

• Medier og kommunikasjon 

• Innsats for andre 

 

 

I tilegg skal elevene velge et språk de skal ha på hele ungdomskolen. Her står valgene mellom: 

• Spansk 

• Fransk 

• Tysk 

• Engelsk fordypning 

• Norsk fordypning 

• Matematikk fordypning 

 

Vi har bemannet leksehjelp i skolens bibliotek mandag-torsdag fra 14.00 til 17.30  

Følg oss! 

Følg oss gjerne på sosiale medier 

• Facebook @jordalskole 

• Instagram @Jordalgram 

• Hjemmesiden vår: https://jordal.osloskolen.no/ Her kan dere se filmer om dialogisk 

undervisning, elevsamtalen og miljøarbeiderne. 

 

Kontaktinformasjon: 

Pleurat Haklaj, inspektør og 

ansvarlig for 8.trinn 

 

pleurat.haklaj@ude.oslo.kom

mune.no 

Tlf: 99 48 73 23 

 

Elin Kjelsaas Rogndokken, 

sosiallærer/avdelingsleder 

sos.ped.  

 

elin.rogndokken@ude.oslo.kom

mune.no 

Tlf: 47 25 50 97 

 

Halvor Holm, rektor 

 

 

halvor.holm@ude.oslo.komm

une.no 

Tlf: 91 91 90 66 

 

Vi gleder oss til å treffe dere og bli kjent med dere!  

 

Vennlig hilsen  

Halvor Holm 

Rektor 


