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# Beskrivelse 

1 Skoleledelsen informerer 

Noen stikkord: 

 Vi på Morellen 23.9 kl 18 på Trikkehallen 

 Flott tur til Hudøy med 9. klasse. Skolen håper dette blir en tradisjon! 
 Det blir overnatting ute for hele 10. trinn i september. Dette blr 

forhåpentligvis også en tradisjon 
 Ganske få som har tegnet fruktabonnement. Ordningen må markedsføres! 

Gå inn på: http://www.skolefrukt.no/ og bestill! Det koster kun kr 3,- per dag. 
 Det blir aldersblanding på valgfag – dvs at i de forskjellige gruppene mikses 

8., 9. og 10. klasse. 
 Valgfag «produksjon av varer og tjenester» skal drifte kantinen. Det blir et 

utvidet tilbud i forhold til tidligere år. 
 Godteri og snop er ikke lov på skolen 
 Biblioteket er under oppbygging. Det er ansatt bibliotekar i 70% stilling. Det 

vil være oppe på ettermiddagen, og tilgjengelig for lekselesing. 
(Tips fra foreldre om å kontakte loppemarkeder med tanke på å få bøker til 
biblioteket!) 

 Ønske om julegløgg for 8. trinn – som tidligere år 
 Det skal være mulig å ta med familie på «dørene åpnes» 
 Ønske om vanlig melk i kantinen 
 8. klasse begynner sent på fredager. Spørsmål om muligheter for 

kollokviegruppe  på studiesenteret. Bibliotekar har fri fredager, men skolen 
sjekker muligheter. 

2 Velkommen til nye FAU medlemmer 

http://www.skolefrukt.no/


Kontaktliste ble sendt rundt. Jon Erik tar ansvar for å lage en mest mulig komplett 
kontaktliste med FAU representanter og klassekontakter.  

3 Agenda og innkalling, kommentarer? 

Forslag om å starte FAU-møtene senere, f.eks kl 19. Litt diskusjon rundt dette, 
men enighet om at vi foreløpig holder på kl 18 av hensyn til skoleledelsen (som 
kommer den første halvtimen av hvert møte).  

4 Informasjon om FAUs mandat og arbeid 

Se vedlagt presentasjon fra infomøte for foreldre. 

Nyttig informasjon også på http://oslokfu.no/ og http://www.fug.no/ . 

5 Konstituering av nytt FAU 

Styret i FAU har for skoleåret 2014-15 bestått av: 

Leder Jon Erik Lindeman 9A 

Nestleder Heidi Grette 9D 

Sekretær Borghild Hukkelberg 8A 

Kasserer Ragnhild Braastad 9C 
 

Det ble valgt følgende styre for skoleåret 2015-16:  

 Leder Eirik Næss 8C 

Nestleder Heidi Grette 10D 

Sekretær Elin Børøsund 8D 

Kasserer Ragnhild Braastad 9C 

Pedagogisk 
kontakt* Tone-Elise  Steig 9A 

* Ny rolle i FAU-styret 

I tillegg ble det valgt ansvarlige for følgende roller: 

 SUSNA-kontakt (Samarbeidsutvalget for skole i Nordre Aker):  
Tone-Elise Steig (9A) 

 Natteravn: Thøger Larsen (9B) 
 Skolefrukt: Aage Kramarics (10E) 

 

Eirik Næss vil ta et ansvar for å etablere Facebook som en informasjonskanal fra 
FAU til foreldrene. 

Fordeling av FAU-representanter i grupper utsettes til neste møte. I forrige 
skoleår hadde FAU følgende grupper: 

 Arrangementsgruppe 
 Miljøgruppe 
 Pedagogisk gruppe 

6 Økonomi 

Utsettes til neste møte. 

7 Skoleovertakelsen 

Kirsti (Lyngvær Engelien, 9C) orienterte om skoleovertakelsen 10. og 11. 
september.  

Overtagelsen har vært planlagt av en liten foreldregruppe, ledet av Kirsti, og 
teamlederne på de forskjellige trinnene. Det har vært et relativt omfattende 

http://oslokfu.no/
http://www.fug.no/


arbeid, men det er nå lagt et solid opplegg for senere skoleovertagelser. I grove 
trekk er programmet som følger: 

 8. klasse: 
o Impro-kurs ledet av det 2. teateret (http://detandreteatret.no/).  
o Besøk på arbeidermuseet (http://www.oslomuseum.no/)  
o Jobbe med forestilling til «dørene åpnes» 

 9. klasse: 
o Deles i 4 basegrupper som rullerer på fire poster på torsdag, blant 

annet mat og helse og HLR (hjerte lunge redning) 
o Besøk på folkemuseet 

 10. klasse: 
o Berlin-tur 
o Besøk og foredrag på teknisk museum 
o Besøk på forsvarsmuseet 

7 Eventuelt 

Intet 
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