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# Beskrivelse 

1 Agenda og innkalling  
 
Refleksjoner rundt hva som bidrar til et godt lærings- og skolemiljø. Hva er viktig for å unngå 
mobbing?  
Sosiale aktiviteter virker samlende, og bør fortsatt være et fokus for FAU. 
Ungdomstiden er tiden da mange slutter med organisert fysisk aktivitet. Vi vet at fysisk 
aktivitet bidrar til bedre læring. Er dette noe man kan benytte inn i undervisningsopplegget 
ved Morellbakken? Her er det mye som er bra, og vi har kanskje mulighet til å øke fokuset på 
fysisk aktivitet i skolen? 
Et lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, med fokus på gleden over å være fysisk aktiv, bevege 
seg?. Benytte elementer av fysisk aktiviteter inn i flere fag? 
FAU stiller seg positive til all fysisk aktivitet som kan bakes inn i undervisningsopplegget.  
 

2 Skoleledelsen informerer (v/Marit Jensen, viserektor) 

 Fokus for Morellbakken: Bevare det gode læringsmiljøet 
 Ang forslag til nye ordensregler: 

Evt innspill fra FAU ønskes innen 25.11. Elevrådet er også høringsinstans i denne saken.  
Det er ikke aktuelt å gå utenfor skolen i storefri. Skolen har ansvar for elver i skoletiden. 
Dette gjelder både for elevers trygghet (se evt sak- info om påkjørsel av elev i 
Grefsenveien)og det psykososiale miljøet. Skolen skal skape et miljø inne på skolen, slik 
at det oppleves fint å være på skolen område i storefri. Det jobbes nå med å tilby flere 
aktiviteter inne på skolens område i storefri, som f.eks sjakk, film mm. FAU støtter at 
elevene skal være på skolens område i storefri. Skolen ønsker at foreldrene støtter opp 
om skolens ordensregler ovenfor sine ungdommer. 

 Det blir fagdager for alle trinn før jul. 



 Juleavslutninger: 8. trinn: 15. desember; 9. trinn: 16. desember; 10. trinn: 17. desember 
 Midtveissamtaler gjennomført. 
 Skolen har laget et kompetanseutviklingsprogram ift vurdering. Dette vil være en 

satsning til 2018: Skolen orienterer FAU nærmere om dette arbeidet senere.  
 Det kommer besøk fra en dansk skole 18.12: Fokus: ”Hva er god skoleledelse?”   

 Hvordan gå frem i saker der foreldre/elever ikke er fornøyd med/har utfordringer ift 
lærer/skole? 
Dersom man har uenigheter så ønsker skolen at man ringer til kontaktlærer/skoleledelse 
for å ta opp dette. Det er også en mulighet å ta dette opp via FAU-repr i klassen som kan 
ta saken videre. Det er lov å komme med kritikk, men viktig å ta det i de rette fora. Unngå 
å ta slike saker i samtaler der eleven er tilstede. 

 
3 Grupper - Utarbeide mål for hver gruppe på 1-3 års sikt   

En mer grundig diskusjon på dette punktet utsettes til et senere møte. Gruppene som bør ha 
hovedfokus er: 

 Arrangementsgruppen: Viktig for det sosiale miljøet på skolen 

 Pedagogisk gruppe 

FAU/gruppenes rolle er å få i gang foreldreengasjement på de ulike sakene/gruppene. 
Gruppene bør definere saker og oppnevne en ansvarlig fra FAU som drar med seg andre 
foreldre inn i arbeidet. Mye av dette arbeidet kan drives utenfor FAU og rapporteres inn til 
FAU. 

I Arrangementsgruppen er det viktig med kontinuitet og erfaringsoverføring. Vi deler beste 
praksis. 

 

4 Økonomi 

 Regnskap 2014/2015: Godkjent 
 Ny økonomiansvarlig: FAU trenger ny økonomiansvarlig. Dersom ingen melder seg 

så velges det en fra FAU på neste møte. 
 

5 Skoleovertakelse, Hudøy, Berlintur mm  

Skoleovertakelse 
 Skolen hadde svært godt utbytte av dette, og ønsker gjentakelse. Dette vil diskuteres 

ved en senere anledning i FAU. 

Hudøy 
 Både FAU og skolen er positive til denne turen. 
 Hudøy er booket 1. – 4. september 2016 for nåværende 8. trinn.  

Kostnad: Ca 1000 kroner per elev. Pengene samles inn gjennom dugnad. 

Berlin 
 Foreldrene er positive til at dette gjentas.  Vi ønsker en modell hvor turene blir 

forankret i lærerplanen, og at lærere blir med på turen. Skolen er positiv til dette, 
men ny tur må forankres i lærergruppa. FAU får beskjed om avgjørelse til 
desembermøtet. Det er naturlig at FAU er et bindeledd mellom foreldregruppa og 
skolen i dette arrangementet.  

 

6 Samarbeid med Elevrådet 
 FAU ønsker samarbeid fra sak til sak, og vil vurdere om vi kan oppnevne noen som 

kan være kontaktperson. 
 Det er fullt mulig å opprette en egen konto for elevrådet vi FAU, men vi trenger da 

informasjon om hva som er formålet med kontoen og hva den skal brukes. Elevrådet 
må da føre regnskap og oppnevne en kasserer. 

 



7 Skoleball 
 Dato: 14. januar. Elevene er i gang med planlegging 
 Lokale: Gymsal + kantine 
 Mat: Inngangspenger eller skolen betaler? 
 FAU ordner med vakter 
 

8 Forslag til nye ordensregler fra skolen 
 FAU sender evt innspill til skolen innen 24.11 
 

8 Kommende arrangement og ansvar 
 4. desember- Julegløgg: Ansvar 8A v/FAU repr Marit 

 15. desember- Juleavslutning 8. trinn. Ansvar klassevis. Skal FAU sørge for 
kaffe/kakesalg for fellesarrangementet? 

 16. desember- Juleavslutning 9. trinn. Ansvar klassevis. Skal FAU sørge for 
kaffe/kakesalg for fellesarrangementet? 

 17. desember- Juleavslutning 10. trinn. Ansvar klassevis.  Skal FAU sørge for 
kaffe/kakesalg for fellesarrangementet? 

 14. januar- Skoleball 10. trinn  
Ansvar fra FAU: Heidi Grette (10D), Guri Langholm (10C), Jon Erik Lindeman (10A) 
Kontaktperson lærere: Anders 
Vakthold arrangeres av 9. trinn. 
Sted Gymsalen/kantina 

 ?? Januar – Disco for 8. trinn på trikkehallen 
Kontaktperson lærere: Sindre 
FAU organiserer vakter. Resten er skolearrangement 

 28. januar: Ungt entreprenørskap. Dørene åpnes. FAU sørger for salg av kaker/ kaffe. 
 12-14. februar: NM sjakk for junior. Mulighet for kafeteria? 
 17. mars: Forskningsdagene. FAU sørger for salg av kaker/ kaffe 
 (?) april: Temafest for 9. trinn på Engebråten.  

Kontaktperson lærer Kjerstin 
FAU organiserer vakter. Resten er skolearrangement 

 17. mai: FAU arrangerer kafe? 
 16. juni: Sommeravslutning 9. trinn. FAU sørger for salg av grilling/ kaker/ kaffe. 
 20. juni: Sommeravslutning 8. trinn. FAU sørger for grilling/ kaker/ 
 21. juni: Vitnemålsutdeling 10. trinn på Månefisken 

FAU/ skolearrangement 
 1.-4 september 2016:  Hudøy for 9. tinn 

Ansvar fra FAU: Elin Børøsund (8D), Trygve Iversen (8E), John Francis Probett (9C) 
 Møter i pedagogisk gruppe: Tone Elise kaller inn til møter.  

 

7 Eventuelt 

Diverse informasjon: 

 En elev ved Morellbakken ble påkjørt i krysset Lettvintveien/Grefsenveien 02.11 
(etter skoletid). Ungdommen kom heldigvis ikke til skade, men fikk ødelagt 
sparkesykkel og mobil. Eleven brukte refleksvest. Bilfører stoppet for å sjekke 
ungdommen var ok, men ringte ikke til foreldre mm. Forholdet er anmeldt.  

 Halloween: Berusede ungdommer er observert på Morellbakkenområdet og på taket 
av skolen denne kvelden. Brannstigen på nybygget vil sjekkes for å unngå lignende 
hendelser. 

 

 

 


