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1. Info fra skolen:  

 

Runde med foreldrerepresentantene på hvordan starten på skoleåret har vært for deres 

barn. Fin oppstart for samtlige. Rektor Halvor forteller at det har vært en god start. 8.trinn 

virker som en fin gjeng med en god tone. Det har vært en god oppslutning til 8.trinn dette 

skoleåret. 9.trinn, er en fin gruppe ingen episoder av ubehag. 10. trinn som tidligere har hatt 

utfordringer, har oppstarten gått bra. Det jobbes med relasjoner og møte med hverandre. 

10. trinn har dessverre hatt noen utfordringer i forhold til lærerbytte, men har fått nye 

lærere til alle klassene nå. Rektor Halvor forteller om at det viktig med et godt samarbeid 

med FAU og understreker at han ønsker en ærlig og åpen dialog. 

 

Nasjonale prøver på 8. og 9. trinn er gjennomført. Resultat fra elevundersøkelsen kommer 

forhåpentligvis til neste FAU-møte.  

Det er god økonomi på skolen.  Det har vært bevilget fem ekstra lærerstillinger, denne 

bevilgningen avsluttes sommeren 2017, da må fem stillinger kuttes. Skolen jobber mot et 

mindreforbruk frem mot jul. Mindreforbruket vil gi en glidende overgang inn i 2017/2018. 

Skolen i dag har en god lærerstab.  

 

Det er åpen dag torsdag 13.oktober fra 17-19. Barna presenterer noe, foreldre på kommende 

7.trinn inviteres også. Skolen har som mål å profileres på en god måte. Hver klasse har en 

utstilling i sitt klasserom, det blir konserter fra elever og andre ulike innslag. Nærmere 

informasjon kommer fra klassenes kontaktlærer. 

 

Det kommer opp et spørsmål i.f.t. arbeidsuke for 9. trinn. Denne er i uke 50, noe som kan 

være ugunstig i forhold til julestria i butikkene og kapasitet til å ta seg av elever som er på 

arbeidsuke. Denne problemstillingen tas tilbake til lærergruppen, men det er foreløpig ingen 

endring på denne uken. 

 

 

2. Rusproblematikk og evt. behov for tiltak:  

 

Det er rusproblematikk med noen få elever på 10.trinn, dette dreier seg om bruk av hasj. Det 

har blitt mer misbruk av dette på østkanten, noe som tidligere har vært ett problem på 

vestkanten. Politiet ønsker å jobbe forbyggende og har vært og snakket med 10.trinn, politiet 



ønsker å iverksette tiltak. Det jobbes kontinuerlig for å finne gode løsninger. 

Administrasjonen på Jordal er i løpende dialog med Oslopolitiet. Dette temaet vil det jobbes 

videre med på neste FAU-møte, og bydelspolitiet og bydelens ruskontakt inviteres til å 

informere på møtet den 27.10. 

 

 

3. Oppstart av foreldreravning:  

 

Foreldreravingen er planlagt til 17-20 på hverdagene. Dette er et forbyggende tiltak i 

nærmiljøet rundt skolen som driftes av foreldrene på Jordal skole. Det ble gjennomført litt 

ravning fra fjorårets 9.klasse. I år har det ikke blitt startet med ravning enda. 

Tilbakemeldingene fra forrige runde med ravning, var at ikke alle praktiske detaljer var på 

plass da foreldrene skulle ut å gå sine runder. Det er viktig at alle praktiske ting er på plass før 

dette iverksettes igjen og ravningen legges på is til våren. Høsten og vinteren er også 

erfaringsmessig en rolig periode ute i nærområdet. Dersom det viser seg at behovet for 

foreldreravning skulle komme før våren, vil dette tas opp igjen til vurdering. 

 

4. Valg av leder, nestleder og sekretær: Sekretær: Anna Marie Thams Wulfsberg 8A.  

Nesteleder: Hanne Wangen 9E. (Gjenvalg) 

Leder: Renate Torvund 9C (Gjenvalg) 

 

 

5. Møtedatoer fremover: 27.10, 22.11, 15.12 


