
FAU Morellbakken skole skoleåret 2015-16 

Referat fra møte 1. desember kl 1800 
Sted: Kantinen 

Referent: Elin Børøsund 
 

Saksliste 

1 Agenda og innkalling 

2 Arbeid i grupper 

3 Skoleledelsen informerer 

4 Økonomi 

5 Julegaver 

6 Sak om mobbing 

7 Berlintur  

8 Eventuelt 

 

# Beskrivelse 

1 Agenda og innkalling 
 

2 Grupper 

Pedagogisk gruppe 

Resultatet fra nasjonale prøver ble gjennomgått.  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning?enhetsid=998469635&vurderingsomrade=11&undero
mrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1 

Her ser man at Morellbakken generelt har gode resultater. Det har vært en fin utvikling fra 8. til 9. 
trinn. Man ser imidlertid at Engebråten skole greier å heve sine elever enda mer, og her har vi 
kanskje noe å lære? 

 

Arrangementsgruppa 

Fordeling av ansvar for kommende arrangementer (inntekter går til klassen som tar ansvar for det 
enkelte arrangement): 

 12. januar - konsert for valgfaget sal og scene. Ansvar 8D 
Følgende må avklares: Hvor mange forestillinger? Hvor mange elever deltar på dette? 
Hvor mange foresatte/tilskuere forventes? 

 28. januar - Ungt entrepenørskap. Ansvar for kafédrift avgjøres på neste FAU-møte. 

Tur til Hudøy for neste års 9. trinn (1.-4. september 2016) 

 Det vil utarbeides informasjon som kan sendes ut til klassene om Hudøyturen (Info 
om selve turen og innsamling av penger). Hver klasse blir bedt om å organisere 
pengeinnsamling via dugnad (kostnad ca 1000 kroner per elev). Det vil være er 
forlagsbank med dugnadsmuligheter, og dugnadsgruppene kan selv velge hvilke 
aktiviteter de ønsker å tjene inn pengene på. Nærmere informasjon kommer i januar. 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning?enhetsid=998469635&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning?enhetsid=998469635&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1


Skal FAU arrangere foredragskveld dette skoleåret? 

 Sist nådde man ikke ut med info, noe som resulterte i dårlig oppmøte. Dersom FAU 
arrangerer ny foredragskveld så må det jobbes bedre med informasjon.  
Noen som har innspill/ideer til aktuelle foredrag? Innspill mottasmed takk!  
FAU kan dekke utgifter. 

10. trinns ball: 

 Ballkomiteen vil sende ut informasjon om FAUs holdninger til transport til 
arrangementet.  

 

Miljøgruppa 

Natteravn:  

 Det vil sendes ut informasjon til foreldrene. 

3 Skoleledelsen informerer (v/Siv Lande,rektor) 

 Forslag til nye ordensregler ble vedtatt i Driftsstyret 01.12.15.  
Orientering om Mobbesak: 6-7 gutter på 9. trinn har plaget en elev i 8. trinn. Dette var en 
alvorlig sak, og FAU ble orientert om hvordan skolen har håndtert saken, inkludert 
oppfølging av den fornærmede eleven og de som sto for mobbingen. Skolen har i 
etterkant av dette hatt økt fokus på inspeksjon i skolegården. I tillegg ønsker skolen å 

involvere alle I arbeidet med å styrke miljøet og hvordan vi kan tilby hyggelige aktiviteter I 

friminuttene for å forebygge slike hendelser.  
Skolens rutiner når mobbing forekommer: De involverte innkalles til møter, hvor fakta 
sjekkes. Etter vurdering av saken vil foreldrene eventuelt innkalles/orienteres. 
Sanksjoner i slike saker kan være nedsettelse av ordenskarakterer og meldeplikt i en 
periode. I tillegg kan man få i oppgave å dra i gang positive aktiviteter. Den fornærmede 
vil bli fulgt opp av sosiallærer og kontaktlærer. 

 Elevundersøkelsen 2015: Resultat ikke ferdig enda.  

Morellbakken hadde gode resultat i 2014. Representanter fra Elevrådet var inviterte til å holde 

innlegg på Elevrådskonferansen i november. Her holdt en elev fra 9. trinn og en elev fra 8. i 

tillegg til elevrådslederen presentasjon om læringsmiljøet på Morellbakken skole. De var alle 

veldig flinke! 

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

satsning til 2018: Skolen orienterer FAU nærmere om dette arbeidet senere.  
 Skolen har hatt besøk fra en dansk skole som ønsket å lære om Morellbakkens 

skoleledelse. 

 Nasjonale prøver; skolenivå 
Årets 8. trinn har bedre resultat enn forrige års 8. trinn. Man har også sett en fin utvikling 
fra 8. til 9. trinn for de som startet i forrige skoleår. 

 Skolen har innledet et samarbeid med Engebråten angående mattematikkundervisning, 
da Engebråten har et svært godt opplegg for dette.  

 Det rapporteres om fine fagdager. Naturfag fremheves som veldig spennende. (Eleven 
fremhevet også dette på elevkonferansen som veldig positivt). 

 Berlintur: Tatt med i MBU – Ikke fått et klart ja på dette fra lærerne. Det kan være behov 
for at noen av foreldre som var med på årets tur kan orientere lærerne om sine 
erfaringer. Heidi kan bistå med dette. 
FAU ønsker at lærere bør være med på tur. Dersom dette ikke er mulig, så må turen enten 
gjennomføres som en foreldreovertakelse eller i høstferien. Det er kun 2-3 lærere som 
trenger å være med. 

 
4 Økonomi 

 Regnskap 2014/2015: Utsettes til neste gang pga fortsatt innkomne regninger. 
 Ny økonomiansvarlig: Valg settes opp som egen sak på neste møte. 



 Overskudd fra tidligere innsamlede midler i regi av årets 10. trinn ble vedtatt å 
benyttes på nyttårsballet og skoleavslutningen til sommeren. 

 
5 Julegaver 

FAU v/Heidi kjøper julegaver til administrasjonen, og klassene ordner for sine lærere. 

 

6 Mobbing 

Se sak under ”Informasjon fra skoleledelse. 

 

7 Berlintur 

Som nevnt i orientering fra skoleledelsen så er det ikke kommet avklaring fra skolen om 
hvorvidt lærerne er positive til å være med på kommende turer. Saken settes opp på neste 
møte, og vi trenger da en avklaring for å komme i gang med arbeidet rundt planlegging av 
turen, inkludert innsamling av penger. 
FAU vil imidlertid snart lufte med foreldrene at vi tenker oss dette, og sette i gang etablering 
av «Berlin-organisasjonen». 
FAU ønsker at lærere skal være med på tur. Dersom dette ikke er mulig, så må turen enten 
gjennomføres som en foreldreovertakelse eller i høstferien. Det er kun 2-3 lærere som 
trenger å være med. 
 

8 Eventuelt 

Elevbedriften som drifter kantina lurer på om det er mulig at de kan få opprette en bankkonto 
under FAU. Forutsetningen er at ansvarlig lærer administrert kontoen. Ragnhild utreder hva 
som er mulig. 

Oversikt over kommende arrangementer:  

 15. desember - Juleavslutning 8. trinn. Ansvar klassevis.  
 16. desember- Juleavslutning 9. trinn. Ansvar klassevis.  
 17. desember- Felles juleavslutning 10. trinn.  
 12. januar – Konsert for valgfaget sal og scene. Ansvar for billettsalg og kafé: 8D. 
 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 kafé. 
 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) 
 


