
Møte i FAU, tirsdag 24.april 2018.  

 
Fremmøte: 

Karen Pinholt 8A, Kjersti Olsen 10A, Hans Kr. Hansen 10A, Brita Børresen 9B, Hege Storhamar 

9F, Thorgeir Kolshus 8E, Karianne Jaabæk 10D, Pål Klostermann 8C, Fredrik Horn 8D, Hanne 

Wangen 10E, Lin Stensrud 9A, Renate Torvund 10C, Synne Johnsen 9D, Grete Rustad 9A (referent) 

 

Agenda: 

1. Presentasjon og info fra ungdomsteamet i bydelen 

2. Info fra ledelsen 

3. Saker til DS 25.04 – budsjett/økonomi 

4. Oppstart av foreldreravning (info fra 8A og 8B) 

5. Info fra arbeidsgruppene 

6. Eventuelt 

 

Presentasjon og info fra ungdomsteamet i bydelen: 

Sak utgår da ungdomsteamet likevel ikke hadde anledning til å delta. De kommer i stedet på neste 

møte 24. mai. 

 

Info fra ledelsen: 

Det er siste innspurt frem mot skoleslutt. Viktige uker samtidig som trivsel skal ivaretas.  

Fravær: 

Dessverre er det høyt fravær på skolen. Dette er kjent problematikk, fraværsprosenten har en 

tendens til å stige fra 8. til 10. trinn. Fraværsprosent er i snitt 8 %, og på 10. trinn har mer enn 30 % 

av elevene mer enn 10 % fravær! Dette er en risikosone for videregående skole, så følg med på 

barnas fravær. Skolen spisser innsatsen mot de elevene det gjelder. FAU kom med innspill om å ha 

fokus på dette tidligere enn mot slutten av året fra neste skoleår, slik at vi ligger foran heller enn 

etter. 

 

Skolen jobber med en strategi på hvordan fange opp elever som faller ut, og har utarbeidet en 

handlingsplan. Samarbeid med feks skolehelsetjenesten og selvfølgelig hjemmet. Det er ønskelig 

fra FAU å se denne handlingsplanen, så den legges frem på neste møte. 

 

Elevsamtalen hver 14.dag kan også brukes til å snakke om fravær for hver enkelte elev. Dette er en 

fin måte for lærer og elev å avdekke utfordringer på. 

 

Budsjett/økonomi: 

Trygg økonomi. Budsjettert med et lite overskudd! Skolen regner også med elevtallsøkning, 6 fulle 

klasser neste år på 8. trinn. Det betyr at noen får ikke plass. Hvordan man avgjør hvem som får 

plass på Jordal har med avstand til skolen å gjøre. Alternative ungdomsskoler er Sofienberg, 

Frydenberg, F21 og Høyenhall. 

 

Skolen tar også en pause fra å gå i 17.mai-tog i år. 

 

I forbindelse med foreldreundersøkelsen så har ca 40 % svart. Resultatene ser veldig bra ut så langt. 

 

10.trinn får vite hva de kommer opp i til eksamen 9. mai, Skolen tilbyr mattekurs i den påfølgende 

langhelgen for de elevene som kommer. Skolen oppfordrer alle til å komme på dette kurset! 

 

Oppstart av foreldreravning: 

8A: Klarte å dekke fire av fem dager. Det er dessverre få som melder seg til ravning, og det er de 

samme foreldrene som alltid stiller opp. 



8B: startet ravningen denne uken (uke 17) og det ble observert tre natteravner rett før møtet!  De 

øvrige klassene på 8.trinn melder om at de har satt i gang rekruttering og kommer til å jobbe mer 

med det når det nærmer seg. Planen er at 8c skal ravne i uke 18, 8d i uke 19, 8e i uke 20 og 8f i uke 

21.  N.B:Det ravnes ikke på helligdager ! 

 

Foreldre som har ravnet hittil melder om at det er stille ute og lurer på om vi heller burde gå en time 

senere, altså fra 18:30-20:30? Dette vil diskuteres når årets foreldreravning evalueres. 

 

En foreldre nevnte også at en mulig grunn til at veldig få foreldre melder seg til ravning er fordi 

barna deres synes det er flaut, i likhet med å være vakt på det berømte Jordalballet! Viktig da at 

foreldre  snakker med barna om viktigheten av ravning og at de innimellom faktisk dessverre er 

nødt til å forholde seg til foreldre som både ravner og vakter! 

 

Info fra arbeidsgruppene: 

Gruppa som jobber med kommunikasjon med lærere og undervisning jobber fortsatt med et brev til 

ledelsen vedrørende den manglende skriftlige midtveisevalueringen som ikke foreligger. Alle elever 

skal få en slik skriftlig midtveisevaluering. I brevet vil dette etterlyses. Brevet sendes til skolen 

innen kort tid. FAU ønsker en uttalelse fra skolen om dette på neste FAU møte. 

  

Eventuelt: 

FAU-møtet flyttes fra 14.mai til torsdag 24.mai. Det blir siste møtet for dette foreldreutvalget, og 

det bør derfor velges ny leder, nestleder og helst sekretær for neste år. Hvem ønsker dette? De som 

tenker å fortsette i FAU til høsten bes å vurdere saken!  

 

Med tanke på utskifting blant FAU representanter er det viktig at FAU følger opp pågående saker 

neste skoleår. Feks saken om fravær. Det anbefales at denne saken følges opp allerede ved 

skolestart, og at første FAU møtet blir så raskt som mulig når alle klassekontakter er valgt. 

 

FAU må videre også diskutere praksisen skolen har med å gi dispensasjon fra overnattingsturer med 

skolen. Dette fratar endel elever viktig erfaring og læring. Det er faktisk er et kompetansemål for 

tiende trinn, at elevene deltar og ved å gi dispensasjon blir ikke utdannelsen fullverdig. Det er viktig 

at FAU er i dialog med skolen og finner ut av hva som ligger bak avgjørelser om å gi 

dispensasjoner. Denne saken må overføres til neste års FAU. 

 

Neste og siste møte blir torsdag 24.mai kl. 18:00!  

 

 


