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                   Møtebok Driftsstyret 06.09.2016 

                                                                                                 

Til stede:  Heidi Grette   - foreldrerepresentant, leder 

Jørgen Bjelkerud            - elevrepresentant 

Anders Aasen   - lærerrepresentant 

Stefan Lauridsen  - politisk oppnevnt, H  

Kirsten Rogg    - politisk oppnevnt, SV 

Hans Aanesen    - politisk oppnevnt, Fr.p 

     

Fraværende: Eirik Næss   - foreldrerepresentant 

Eira Nygård Norang  - elevrepresentant 

Pia Neegaard            - lærerrepresentant, vara                
 

Sak 13/16 Innkallingen ble godkjent 

 

Sak 14/16 Møtebok fra møtet 01.03.16 ble godkjent. 

 

Sak 15/16 Godt nytt fra elevene 

 Nyvalgt leder for elevrådet Jørgen Bjelkerud presenterte seg og fortalte om 

hva elevrådet ønsker å arbeide med, bl.a. mange tiltak for å øke trivselen.  

 Elevundersøkelsen viser at det er et godt miljø med høy trivsel og lite 

mobbing. Derfor er skolen nominert til Dronning Sonjas skolepris fra Oslo. 

Av samme grunn valgte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å lansere 

den nye nettressursen nullmobbing.no på Morellbakken skole.  

 

Sak 16/16 Orienteringssaker  

 Økonomi Rektor redegjorde for økonomien slik det ser ut pr. 01.09.16. 

Lønnsbudsjettet ser realistisk ut. PCer til alle elevene er kjøpt inn, i tråd med 

vedtak i Driftsstyret. Midler til opplæringstiltak for personalet er ikke brukt til 

nå. Rektor ber om DS' tilslutning til at det kan overføres til neste år og brukes 

til et mulig utenlandsseminar neste høst.  

 Ansettelser Skolebibliotekarens stilling er utvidet til 85 %, slik at 

Studiesenteret er åpent hver dag 8 – 16 og til 14 på fredag. Skolen har tilsatt 1 

ny lærer fast etter at en stilling ble ledig. 3 lærere er engasjert i vikariater dette 

skoleåret.  

 SIKT Morellbakken Skolen har nå tatt i bruk de nye kanalene for 

kommunikasjon med elever og foresatte: Skoleplattform Morellbakken. Det 

vil si itslearning, Portalen med Office pakken og skole-sms. I tillegg brukes 

hjemmesiden.  

 

Sak 17/16 Resultater 

 Eksamen 2016 Rektor la fram resultatene fra eksamen våren 2016. Det viste 

at målene i strategisk plan ble nådd: norsk: 4, engelsk 4,1 matte: 3,9.  

 Standpunkt og klagesaker Det var høy grad av samsvar mellom standpunkt 

og eksamenskarakterene. Det var en del klager på standpunktkarakterene, og 

dette må skolen arbeide mer med.  
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Sak 18/16 Solidaritetsprosjekt 

Morellbakken skole har tidligere arrangert et solidaritetsprosjekt for en skole i 

Etiopia. Det ble diskutert om det skal arrangeres igjen i høst. 

Vedtak: Elevrådet må drøfte og komme med forslag til om det skal 

arrangeres et solidaritetsprosjekt ved Morellbakken skole, og eventuelt 

hvilket. Hvis de ønsker det, må det forankres slik at det blir en del av det 

pedagogiske arbeidet i flest mulig fag.  

 

 

Heidi Grette      Siv Lande    

 Leder       Sekretær/ rektor   

  

   
Møteplan: Tirsdag 06.12.2016, kl. 18.00, Tirsdag 17.01.2017 kl. 17.00, Tirsdag 07.03.2017 kl. 17.00 
                                                                                             

 


