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Møtereferat 

 

 

Til stede: Camilla Glestad (FAU), Renate Torvund (FAU-leder), Ali Barzinje (Nestleder 

driftsstyre, AP), Sjur Pettersen (lærer), Thea Ullhaug (driftsstyreleder, MDG), 

Colm Flanagan (AP), Marit Danielsen (R), Hana Ahmed Farah (elevrådsleder), 

Anja Lona Skogerbø (økonomiansvarlig elevrådet), Mina Jia Katmo Kvistum 

(medlem av elevrådsstyret), Donya Khaliqi (medlem av elevrådet), Halvor Holm 

(rektor), Sigrun Skrøvset (inspektør/referent) 

Forfall: Marie Courties (lærer) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Jordal skole 

Møtetid: 280217 kl. 1700 

Referent: Sigrun Skrøvset 

Telefon: 23242350 

Vår ref Halvor Holm 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 25.04.2017 kl 1700 

 

 

REFERAT MØTE  

 

06/17            Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent med to eventueltsaker: 

Ressursfordelingsmodell fra Deloitte. Samarbeid mellom skolen og barnevernet.  

 

07/17            Informasjon fra ledelsen  

 Eksamensforberedelser – tilbyr ekstra kurs. Hadde to gode dager med kurs i vinterferien. 

Fortsetter med eksamenstrykket frem mot eksamen. Stort sett godt læringstrykk og 

fornøyde elever, selv om noen få blir frustrerte. 

 Rolig periode med få følgesedler. 

 Fortsatt bekymring rundt rus. Informasjonskampanje på 10. trinn (etter råd fra FAU har 

ledelsen ringt hjem til foresatte til elever som vi er bekymret for).  

 Byrådsbesøket var vellykket. Skolebyråden Tone Tellevik Dahl var på besøk og fikk blant 

annet oppleve hvordan elever får audiovisuell tilbakemelding fra lærer. 

 Sommerskolen. Lærerne har fått utdelt brosjyre som gis til elevene og nyhetssak publiseres 

på skolens hjemmeside i løpet av uka. 

 SMU – skolemiljøutvalget. Ali og Marit melder seg til SMU for et år om gangen.  

08/17            Informasjon fra elevrådet 

 Annet arbeid. Ønsker å arrangere hendelser for å skape mer fellesskap i skolen og bedre 

skolemiljø. Eksempelvis solgte de roser på Valentinsdagen. Henger opp donytt og 

månedsbrev for informasjonsflyt og trivsel. Tar opp ting fra elevrådet til ledelsen. 

https://jordal.osloskolen.no/
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 Ballet – Lærerne ordner med stemmegivning og kjøp/salg av billetter. Har satt av 7500 kr 

av elevrådspengene til ballet. Elevrådsrepresentantene opplever at det ikke er et stort press 

angående kjoler og limousin, mange låner og leier kjoler fra andre. Kåringene på Jordal er 

årets sporty, årets morsomste, årets par, årets stil, årets konge, dronning osv. FAU ønsker 

en kåring på selve ballet om f.eks. årets ankomst. Elevrådet kommer med innspill til hvilke 

typer kåringer de ønsker på selve ballet til FAU. FAU bestemmer kåringene på neste FAU-

møte 27. mars. 

 På 8. trinn henger regler for ballet i gangen. Rektor går rundt og informerer alle klassene 

om regler for ballet og forventet oppførsel. Kontaktlærerne snakker med sine klasser og 

elever. Lærerne ber foresatte være tilgjengelige under ballet dersom noe skulle skje. FAU 

sørger for at det er nok voksne på ballet. FAU minner også om informasjonsbrosjyren fra 

SAMFOR om skoleball.  

 Elevrådet ønsker å ha et maskeradeball, rektor legger ned veto mot dette med tanke på 

sikkerheten. 

 Elevrådet anslår at det kommer ca 250 elever på ballet. Rektor inviterer driftsstyret til å ta 

en tur innom ballet den 6. april, kl. 19-23. Ledelsen sjekker opp muligheten for 

festivalarmbånd.  

09/17            FAU 

 Referat fra møter. Finnes ikke referat fra årets første FAU-møte. FAU-leder purrer på 

referenten fra årets andre møte som skolen deretter legger ut på sin hjemmeside. 

 Ravning. Hverdager ca 17/18 til 19/20. Nærområdet. Oppstart etter påskeferien. 

Ravnegruppa til FAU skal møtes, lage ravneliste og sende ut informasjon.  

09/17      Budsjett 

Tallene er klare og vi ser at vi har et mindreforbruk på 2,1 millioner. Dette 

mindreforbruket blir tilført budsjettet i mars etter vedtak i driftsstyret. I tillegg til dette 

mindreforbruket vil vi få tilført ca 1,8 mill til lønn for lærere. Dette er de fem statlige 

stillingene som går ekstra fram til sommeren.  

Forslag til vedtak:  

 250 000 til innkjøp av nye pc’er 

 950 000 til elevjustering (se prognose elevtall) 

 450 000 til vikarmidler  

 100 000 til vedlikehold bygg 

 330 000 lønn  

 20 000 elevrådet 

Prognose elevtall: Det er 191 elever som tilhører vår skole, men av erfaring vet vi at mange av 

disse elevene slutter. Frydenberg vurderer å opprette en ekstra klasse, Wang toppidrett 

oppretter ny ungdomsskole, også Nyskolen har en del elever fra. Mest sannsynlig er vi rundt 

135 elever på neste års 8. trinn. Endring i regelverket i 2017: Tilhørighet til ungdomstrinnet er 

knyttet til nærskolevedtak og ikke lenger på adresse.  

Driftsstyret vedtar budsjettforslaget. 

Eventuelt  

 Ressursfordelingsrapport grunnskolen fra Deloitte. Ute på høring frem til 7. mars. Ali tror 

ungdomsskoler får mer, barneskoler vil oppleve noe kutt. Det går ikke kun på elevtall, men 
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på mobilitet, lærere og flere andre faktorer. Rektor har mottatt den, berører oss svært lite 

da vi går opp på noe og ned på noe, ca +1% totalt. Rektorene mottok e-post med invitasjon 

til møte på kort varsel, men driftsstyreleder kunne ikke. Da besluttet rektor at vi ikke bør 

prioritere å bruke mye tid på noe som kun berører oss i liten grad.  

Ali sender ut rapporten til alle i driftsstyret. 

 

10/17             Saker til neste møte 

 

- Ball (evaluering og eventuelle regler) 

- Ravning (forventning til foresatte) 

 

- Samarbeid mellom skolen og barnevernet 


