
FAU Morellbakken skole skoleåret 2015-16 

Referat fra møte 6. oktober kl 1800 
Sted: Kantinen 

Referent: Elin Børøsund 
 
 

 

Saksliste: 

# Beskrivelse 

1 Skoleledelsen informerer 

2 Godkjenning av referat  

3 Agenda og innkalling, kommentarer? 

4 Videre konstituering av FAU og inndeling i grupper 

5 Valg av representanter til Driftsstyret og 

Skolemiljøutvalget 

6 Økonomi 

7 Hvordan dokumenterer vi best erfaring og læring fra 

de to første driftsårene? 

8 

9 

Hva skjer fremover - årshjul 

Eventuelt 

  

# Beskrivelse 

1 Skoleledelsen informerer (v/Marit Jensen, viserektor) 

 Skoleovertakelsen: Lærene takker for skoleovertakelsen. De hadde et vellykket 
personalseminar hvor de bl.a. jobbet med læringsteori. En spesiell takk til Kirsti Lyngvær 
Engelien (9C) som hadde hovedansvaret denne dagen. 

 Berlinturen: Lærerne og Driftsstyret skal ha møte i uke 42. Her skal erfaringer fra turen 
gjennomgås. Dette vil være en start på arbeidet med å vurdere praksis for kommende 
årene og gjennom dette utvikle ”Morellbakken-modellen” for slike turer. Stikkord for 
denne modellen er fokus på faglig forankring (i fagplanen) og læringsutbytte. Fra 
foreldregruppen er det et ønske om å ha med lærere på en slike turer. På denne måten vil 
forankringen før og etter bedres, noe som vil øke læringsutbyttet. 
Det er ønskelig at beslutning om hvorvidt det blir tur til neste år fattes så raskt som mulig 
for å komme fort i gang med innsamling av penger til turen. Årets tur kostet 5000 per 
elev, og disse pengene ble samlet inn via dugnad. 
Årsaker til at enkeltelever ikke blir med på slike turer bør kartlegges. Målet er at flest 
mulig skal bli med på slike turer.   

 Studiesenteret er åpent mandager og onsdager fra 10.00 - 16.00 og tirsdager og 
torsdager 08.00 - 14.00. Det er mulighet for leksehjelp. 

 Morellbakken skole ved 10 E vant Årvollia rundt. Gratulerer!! 
 Vi på Morellen gikk av stabelen 23.9. Oppsettingen blir bedre og bedre for hvert år som 

går. Nytt i år var et kor. 
 Elevundersøkelsen blir sendt ut snart. Skolen håper at elevene vil skåre like godt på 



trivsel som de foregående årene. Resultatene fra undersøkelsen blir forelagt Driftsstyret 
og FAU. 

 Som et ledd i forebygging av mobbing vil ”Trygg og sterk prosjektet” med tilbud om 
jentegrupper for alle jentene på 8. trinn starte i uke 42/43. Dette er et samarbeid mellom 
Helsesøster, Klinisk pedagog og bydelskontakten. Det vil også komme lignende tilbud til 
gutter etter hvert. Nå har Laila fra bydelen en gruppe med gutter i 9. trinn som 
har ”matprat for gutter” på kjøkkenet. 

 Skolens IKT-satsning. 
Det er nå mulig å gå inn på skolens hjemmeside og logge seg inn som foresatt via 
BankID/BuyPass og lignende. Her har man bla tilgang til barnas fravær. 
”Its learning” vil først tas i bruk når det er fullt innlært; trolig til våren. 

 Midtveisevaluering vil avholdes innen uke 45. 
 

2 Godkjenning av referat fra FAU-møte i september 

Referatet godkjennes og kan distribueres til alle foresatte. Dette må hver enkelt FAU medlem 
gjøre for sin klasse. 

3 Agenda og innkalling, kommentarer? 

Alle FAU-medlemmer bes om å sjekke om informasjon på FAU lista som ligger på Dropbox 
stemmer (Sjekk også informasjon på klassekontakt(er).  

Ønskelig at referatene fra FAU kan publiseres på skolens hjemmeside. 

4 Videre konstituering av FAU og inndeling i grupper  

FAU-styre skoleåret 2015-16:  

 Leder Eirik Næss 8C 

Nestleder Heidi Grette 10D 

Sekretær Elin Børøsund 8D 

Kasserer *    

Pedagogisk kontakt Tone-Elise  Steig 9A 

 

* FAU mangler fortsatt ny kasserer, og at det bes om at noen melder seg til dette vervet, 
fortrinnsvis en fra 8. trinn for å sikre kontinuitet. Ragnhild Braastad fungerer som kasserer 
inntil ny er på plass. 

 

Driftsstyret ut 2015  

Representant Heidi Grette 10D 

Representant Jon Erik  Lindeman 9A 

Vara Ragnhild Braastad 10C 
 

Driftsstyret 2015-2017 

Representant Eirik Næss 8C 

Representant Heidi Grette 10D 

Vara Elin Børøsund 8D 

Vara Tone-Elise  Steig 9A 

Vara Guri  Langholm 10C 
 

 



 

Skolemiljøutvalg 2015-2016 

Representant Aage Kramarics 8C 

Representant Heidi Grette 10D 

Representant Eirik Næss 8C 

Representant Hilde Vatne 9D 

 

I tillegg ble det FAU-medlemmene inndelt i grupper: 

 Arrangementsgruppe 

 Miljøgruppe 

 Pedagogisk gruppe 

5 Økonomi 

Det er kommet inn nye bilag, og godkjenning av regnskap utsettes til neste møte. 
Alle turer som er arrangert av foreldregruppen har gått med et lite overskudd.. 

6 Hvordan dokumenterer vi best erfaring og læring fra de to første driftsårene? 

Det er ønskelig at man, i tillegg til å lage ”Bruksanvisning” til hvordan turer/arrangementer 
gjennomføres, også skriver ned erfaringer som er gjort. 

Berlinturen: Samle erfaring fra de voksne som var med, lærerne, dugnadsgruppelederne, etc. 

Skoleovertakelse: Her har vi et grunnlag og ønsker å be Kjersti lage en oppsummering. Kjersti 
kalles inn til neste FAU-møte (3. nov) av leder for pedagogisk gruppe, slik at dette kan 
diskuteres i forkant av fellesmøtet. 

7 Hva skjer fremover - årshjul  

 Det er ønskelig at FAU/foreldre informeres om datoer for ulike arrangement så fort 
som mulig, for eksempel ”Dørene åpnes”. Da blir det lettere å planlegge kafeer og 
lignende. 

 4. desember                      Julegløgg. Ansvar FAU/ foreldre 8. trinn 

 15. desember                    Dørene åpnes. Engler daler ned i skjul. 8 trinn. FAU sørger for 
salg av kaker/ kaffe. 

 16. desember                    Dørene åpnes. Engler daler ned i skjul. 9 trinn. FAU sørger for 
salg av kaker/ kaffe. 

 17. desember                    Dørene åpnes. Engler daler ned i skjul. 10. trinn. FAU sørger 
for salg av kaker/ kaffe. 

7 Eventuelt 

Ønske om vanlig melk i kantinen – Er dette noe som kan diskuteres med elevrådet? 

 

 

 


