
REFERAT FAU-MØTE 4. MARS 2020 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn: 
Thom C Steen 8A 
Heidi BK Furustøl 8 
Kadjija Ichoutene 8C 
Nathalie Rysstad 8D 

9. trinn: 
 
Eva Ruud 9B 
Torgeir Kristiansen 9C 
Kari Asheim 9D  

10. trinn: 
Gudrun Låte  10A 
Kathrine Flydal 10B 
Marius Nielsen 10C 
  

VG:  

 

Saksliste: 
  

1. Rektor og ass. Rektor ønsker velkommen og informerer om skolens arbeid og samarbeid med 
FAU. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Læringsmiljø 
4. SMU 
5. Driftsstyret 
6. Arrangementer fremover  
7. Eventuelt 

 

SAK TEMA MERKNAD 

Sak 
1  

Administrasjonen orienterer 

• Marianne Mette Stenberg og Mari Indregard informerer om 

skolens arbeid og samarbeid med FAU. 

Rektor informerte om dagens møte i Driftsstyret. Skolen har et 

mindreforbruk på MNOK 3,13. Driftsstyret vedtok å legge 

mindreforbruket på lønn for å styrke elevtejnesten og omorganisere og 

styrke ledelsen. Fordelingsnøkkelen for kostander er lagt om og nå 

knyttet til elevantallet med 30 % GS og 70% VGS. Skoleledelsen vil i 

mai komme tilbake til nærmere organisering. Årsregnskap, HMS og 

fullstendighetserklæring ble vedtatt. Skolen har i dag tilnærmet fulle 

klasser. Endringer i finansieringssystemet gjør det vanskeligere å bytte 

skole og gir noe mer stabilitet. Skolen har søkt midler fra byrådets 

prosjekt Trygge og varme ungdomsskoler. Ønsker å styrke elevtjenesten 

og søke samarbeid. Jordal har bl.a. en Fritids- og kulturkoordinator som 

søker å få elever til å fortsette med fritidsaktiviteter de har, eller få dem 

inn i nye. Jordal er en U22 skole, og er med i et prosjekt for økt trivsel i 

ungdomsskolen. Skolen har søkt lønnsmidler, og har ambisjoner om å 

styrke bemanning for at skolen er mer åpen på kveldstid.  

Kommunen har initiert et prosjekt «Gratis kjøttfritt skolemåltid her dag», 

og skolen er i dialog om dette. Bl.a. må det gjøres unntak for F21, da 

skolen også er ungdomsskole. Det dreier seg om et tilskudd av kr. 15 pr. 

elev. Hvordan dette organiseres er i støpeskjeen. Skolen utlyser snart nye 

stillinger for det nye yrkesfaget IT- og medieproduksjon. Gratisprinsippet 

og vinteraktivitetsdagen. FAU har mottatt innspill om dette. Rektor 

redegjorde for at 800 elever deltok på gratis vinteraktiviteter. 200 elever 

deltok på slalom i Tryvann som er egenfinansiert. Skolen ønsker å 

videreføre tiltaket, og fikk bred støtte blant FAU-medlemmene for å 

fortsette med det. Detter er også kjent gjennom barneskolen. Skolen får 

Orientering 



rabaterte heiskort, men fikk innspill på at man til neste år bør informere 

beder om mulighetene for gratis lån av utstyr gjennom BUA og FRIGO 

mv. Byråden har vært på besøk på skolen og presentert 

kunnskapsgrunnlaget for ny finansieringsmodell for pressen. Det var i 

møtet en gjensidig oppfordring til å delta i debatten.   

Sak 
2  

Valg av ordstyrer og referent. 

• FAU-leder refererer  

Beslutning 

Sak 
3 

Læringsmiljø:  

• Brev til 8. trinn ble tatt til orientering. 

Thom hadde i sitt yrke som politi god erfaring med organisasjonen MOT. 

Han har spilt den inn for ass. Rektor, og redegjorde for erfaringer og 

innhold. Det er et treårig program i mestringsstrategier, særlig for de som  

ikke opplever mestring i skolehverdagen, og gir 12 samlinger over 3 år. 

Kan passe inn i «Folkehelse og livsmestring». FAU ønsker å invitere en 

representant og rektor til neste møte 12. mai. 
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Beslutning 
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SMU / FAU 
Kari Asheim redegjorde for at SMU vil jobbe for at skolen er mer åpen 

på kveldstid, flere miljøarbeidere og det er gitt uttrykk for bekymring for 

uro i timene ved vandrende elever som forlater egen undervisning og 

forstyrrer andre. Det ble i FAU møtet reist spørsmål om lærertettheten 

oppfyller lærenormen, og om det er tilstrekkelig voksentetthet på skolen. 

SMU tok også opp dårlig oppførsel og skader på inventar. Bl.a skal en 

sofa ha blitt tatt inn på et toalett og ødelagt. Skolens ledelse setter fokus 

på disse områdene nå. Elever opplever stress knyttet til karakterer og 

vurderinger. Høyere kvalitet på tilbakemeldingene kan redusere dette ved 

at eleven får systematisk tilbakemelding på 1) hva som er bra, 2) hva 

som er dårlig og 3) hva eleven må jobbe med til neste gang. 

 

"Trygge og varme ungdomsskoler" ble tatt opp i SMU og rektor ba om 

innspill til dette. Trafikk. Elevene tok opp lyskrysset i Grenseveien der 

bilister, som skal svinge, ikke tar hensyn til grønt lys for fotgjengere. 

 

SMU har diskutert elevdemokrati, og hvordan engasjere elever vs. 

Elevrådsrepresentantene, hvor det kan synes som om det er for stor 

avstand. I FAU møtet ble det reist spørsmål om styrking av et praktisk 

elevdemokrati kan inngå i «Demokrati og medborgerskap» f.eks. 

gjennom å styrke klassens time. FAU leder viste til sak 6 fra 5. juni 

2019 hvor rektor signaliserte en omlegging mht. å styrke klassens time. 

 

FAU vedtok å be om en redegjørelse fra rektor i neste møte for skolens 

plan for å effektivisere utøvelsen elevdemokratiet.  
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Beslutning 
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Driftsstyre: 

• Marius Eugen Nielsen ble gjenvalgt til Driftsstyret.  

 

Disponeringen av mindreforbruket signaliserer en styrking av 

ungdomsskolen ved F21, bl.a. med ønske om egen ass. rektor for 

grunnskole og økt elevtjeneste.  

Beslutning 
 

 

Orientering 



Sak 
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Arrangementer: 

• Sommerballet 10. juni 2020 er i rute. 

Elevgruppene er i gang. Det diskuteres å prøve å få ned kostnadene fra 

fjorårets egenandel på 300 til 200. Bl.a. er elever MK engasjert som DJ 

og fotograf til fotoveggen. Kostnadene til kjoler og dresser ble diskutert, 

og muligheten for kjolebyttedag ble luftet.  

 

FAU nedla forbud mot å ankomme i limousine og stenger skolens 

helikopterlandingsplass for bruk til arrangementet.  

 

Det trengs folk til pyntegruppe, vakter og rydding. Foreldre i 9. klasse er 

vakter, slik at ballets gjester skal slippe unna egne foreldre. FAU må 

starte arbeidet med å hanke inn nok folk.  

Orientering 
 
 
 
 
 
 
Beslutning  

Sak 
7 

Eventuelt – ingen saker i dag Orientering 
Beslutning 

 


