
Referat FAU møte Jordal skole 15.12.2016 -kl.18:00-20:00 

Tilsted; Rektor Halvor Holm, Renate Torvund 9c, Hege H. Storhamar F, Janicke Bergersen 8 

D, Camilla Glestad 10 D, Barbro B. Oset 10 F, Hemming Hansen 8 E, Bjørnar Nøstild 10 B, 

Erik Granaas 10 C, Mette K. Brenna 8 B, Kjersti Olsen 9 A,  

 

1)Informasjon fra rektor om elevundersøkelsen, måloppnåelse/resultater og strategi for 

2017 

 Elevundersøkelsen viser at elevene ved Jordal skole er fornøyde og trives på skolen. 

Resultatet ligger på eller over nasjonalt snitt, når det gjelder ro i timene, hvordan 

lærerne forklarer og hjelper, tilfredshet med skolearbeidet og grad av variasjon, og de 

gleder seg til å gå på skolen. 

 Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at Jordal ligger under landsgjennomsnittet. 

Vi ligger stabilt på 3-3,1 i matte, i norsk er resultatene jevne, mens resultatene for 

lesing viser at det er flere elever prosentvis som ligger på nivå 1 og 2. Det er viktig å 

få hevet elever på nivå 1 og 2, for å «tette gapet» til de som ligger fra nivå 3 og 

oppover. 

 Gjennomgang av historikk for strategisk arbeid; 

o Følgeseddelsystem, ekstra fokus på matte og norsk 

o Jordal standarden -hvordan en time skal se ut. Klar timeinndeling 

o Mentorgruppe 

o Arbeid med ord og begreper, skrivesirkel, skriveramme 

o Veiledningssamtalen 

Forslag til strategisk plan for 2017: 

o Skriving i alle fag (skrivesirkelen) 

o Veiledningssamtale 

o Ord og begreper 

o Bevissthet på å ikke henge fast i gamle metoder, når det finnes nye og bedre 

2) Økonomi 

Skolen har hatt ett mindreforbruk i 2016. Dette er det besluttet å overføre til 2017.    

Fra skoleåret 2017/18 vil den økonomiske situasjonen endre seg, med bakgrunn i 

følgende;                                                                                                                    

Jordal skole har hatt 5 ekstra lærerstillinger de siste 5 årene som følge av ett statlig 

prosjekt. Dette prosjektet avvikles sommeren 2017.  

Skolen har også fått midler fra skoleutviklingsprosjektet på ca. 500 000 pr. år, som har 

vært brukt til å spisse lesing/læring. Dette prosjektet videreføres ikke. 

Disse økonomiske forutsetningene innebærer at skolen må redusere med 3-4 stillinger. 

Dette gjør at aktivitetsnivået ved skolen må reduseres, og man ser for seg at dette må 



tas fra prosjekter, ressurssenteret og tolærersituasjoner. Det vil bli mindre ressurser 

fordelt jevnt over, for å ikke ramme enkeltgrupper for hardt. 

Dersom det er foresatte som har kontakter (enten politiske eller journalistiske) 

som kan tenkes å ha påvirkning for å beholde lærerressurser, oppfordres disse til 

å melde dette til sin FAU representant. FAU vil opprette en egen gruppe som kan 

koordinere innsatsen for å beholde mest mulig lærerressurser også fra skoleåret 17/18. 

Kontaktliste over alle FAU representanter blir lagt ut på skolen hjemmeside 

Neste møte er torsdag 12. januar 2017 


