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# BESKRIVELSE 

1 SKOLELEDELSEN INFORMERER (v/Marit Jensen, Assisterende rektor) 
 
Planleggingsdag for lærerne 7. juni 
Samme dag som 8. og 9. trinn hadde jobbskygging hadde lærerne 
planleggingsdag. Her ble det jobbet med felles kultur, felles kompetanse på 
vurdering for læring samt forankring av strategi i lærergruppa.  
Sammensetting av lærerne på de ulike trinnene er klart. Det er ansatt tre nye 
lærere som starter til høsten.  
 

Eksamensgjennomføring 
Det rapporteres om proff gjennomføring av eksamen, og man hadde god erfaring 
med frokostservering på eksamensdagene. Her fikk nervøse elever hjelp til å roe 
seg litt før eksamen. 
Muntlig eksamen for 10. trinn er fordelt i to puljer. Første pulje får vite trekkfag 
10. juni og skal opp til eksamen 14. juni, og den andre puljen får vite trekkfag 17. 
juni og skal opp til eksamen 21. juni. 
 
Trivselsgrupper i skoletida 
Assisterende rektor Marit Jensen og en lærer til skal jobbe med trivselsgrupper i 
skoletida til neste år. Dette skal være elevdrevet og trivselsfremmende. Elevrådet 
involveres. 
 
Samarbeid med Grefsen skole 
Lærere fra mellomtrinnet ved Grefsen skole skal ha møte med Morellbakken 
skole med fokus på felles skrivetrening. Det skal tilrettelegges for hospitering på 
Morellbakken (uke 42 og 43). Målet er at det skal bli lettere å starte på 
ungdomsskolen for elevene når de kjenner igjen hvordan skrivingen er lagt opp. 



Det planlegges også et samarbeid med Disen skole. 
I det nye valgfaget «Koding i praksis» skal elver fra Morellbakken være lærere for 
4 trinn på Grefsen og andre skoler. 
 
Den store bokdagen i november  
I november skal 10. trinn lede et bokbad. Her skal 9. trinnselever være publikum, 
Foresatte med forlagserfaring er involvert.  
 
Ønsker for temamøte/kveld til høsten 
Det mangler kompetanse rundt nettvett/nettmobbing blant elevene. Det ønskes 
at FAU setter fokus på tema til høsten med temamøter både for elever og 
foresatte. 
Pedagogisk gruppe får i oppgave å arrangere «Bruk Hue-kampanje». 
 
Kommende avslutninger (se også skolens hjemmeside) 

 16. juni: Sommeravslutning 9. trinn. 18-20 i skolegården/klasserommene. 

 20. juni: Sommeravslutning 8. trinn. 18-20 i skolegården/klasserommene. 

 21. juni: Vitnemålsutdeling 10. trinn på Månefisken kl 18:00. 
 
Annet 

 8. trinnsfesten var vellykket, men det kom ut lite informasjon til 
foreldrene i forkant. Hvordan kan vi forbedre dette? 

 Det har vært besøksdag for nye 8. trinnselever 8. juni. 

 Årshjul er utarbeidet.  

 Valgfag: Aldersblandingen har vært vellykket/kulturbyggende. 

 Det vil gjennomføres en rundebordskonferanse med elever fra 10. trinn 
hvor man etterspør hva som har vært bra og hva Morellbakken kan 
forbedre. 

 Morellbakken finansierer innkjøp av griller som kan benyttes til 
sommeravslutninger o.l. FAU v/Ragnhild Braastad har handlet inn grillene.  

2 GRUPPER  

Pedagogisk gruppe 

Har levert innspill til skolen på ulike diskusjonsområder som det ønskes å jobbe 
sammen med skoleledelsen om. 

Gruppen følger opp tema om nettvett til høsten. 

 

Arrangementsgruppen 

Kommende arrangementer:  

 16. juni: Sommeravslutning 9. trinn. FAU sørger for salg av grillmat/kaker/ 
kaffe. Jon tar ansvar for organiseringen. 

 20. juni: Sommeravslutning 8. trinn. FAU sørger for salg av grillmat/kaker/ 
kaffe. Elin tar ansvar for organiseringen. 

 21. juni: Vitnemålsutdeling 10. trinn på Månefisken kl 18:00. FAU/ 
skolearrangement. Ansvar FAU: Jon Erik og Heidi. 



Informasjon har gått ut via skolen. For påmelding til arrangementet har 
skolen/FAU benyttet Deltaker.no (Søk på «Morellbakken»). 
 

 1.-4 september 2016: Hudøy for 9. tinn 
Arrangementet er i rute. Det er sendt ut samtykkeskjema til 
undertegnelse via ranselpost og e-post. Frist for innbetaling av 
dugnadspenger/gave til dekning av turen er satt til 20. juni. 
Ansvarlig fra FAU: Elin Børøsund (8D), Trygve Iversen (8E), Marit Myhre 
(8A). 

 17.-22. oktober: Berlintur 10. trinn via Aktive Fredsreiser. 
Dugnadsarbeid: Det er tjent inn ca 60 % av pengene, og det er lagt en plan 
for ytterligere inntjening over sommeren hvis behov 
10 % depositum betales i juni. 
 Ansvarlig fra FAU: John F. Probett. 
  

3 Økonomi 

Signaturer for overføring av fullmakt til Hilde til å disponere FAU-konto utført i 
møtet. Det vil legges inn prokura i Brønnøysundsregisteret til neste skoleår. 
Ansvar: Elin   

4 VIPPS for foreninger 

Enighet i møtet om at FAU oppretter VIPPS for foreninger. Dette vil forenkle 
gjennomføring av arrangementer, for eksempel salg ved skoleavslutninger m.m.  
Ansvar: Heidi 

5 Kopi/hefter vs bøker 

Det har kommet innspill fra foresatt om ønske om mer lærebøker istedenfor 
løspapir/hefter, da heftene oppleves av varierende kvalitet. Det kom også innspill 
på om kopier eventuelt kan tilgjengeliggjøres på google classroom. 

Det er kjøpt inn pc til alle elever som vil bli det ut til neste skoleår. Dette vil kunne 
bedre på denne situasjonen fra høsten av. Det satses på digitalt pensum. 

Det er kjøpt inn bøker i enkelte fag, men skolen ønsker ikke å binde seg til bøker 
som pensum i alle fag. Ved kjøp av bøker så får forlagene stor makt over det som 
undervises på skolene. Ved bruk av annen litteratur enn bøker så står lærerne 
friere til å velge ulike kilder i undervisningen.  

6 EVENTUELT 

Ang. jobbskygging: Jon Erik har vært i kontakt med senterleder ved Storosenteret 
som er interessert i et samarbeid rundt jobbskygging. Kontaktinfo formidles til 
ansvarlig for jobbskygging/ungt entrepenørskap: Lars Bekkelund. 

 


