
FAU Morellbakken skole skoleåret 2015-16 

Referat fra møte 2. februar kl 1800 
Sted: Kantinen 

Referent: Elin Børøsund 
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# BESKRIVELSE 

1 AGENNDA OG INNKALLING 

2 SKOLELEDELSEN INFORMERER (v/Marit Jensen, viserektor) 
 
Foreldremøter  

 10. trinn: 8. mars  

 9. trinn: 27. april 

 8. trinn: 27. april  
FAU medlemmer oppfordres i samarbeid med klassekontaktene til å ta kontakt 
med lærerne for planlegging av tema som kan være aktuelt å ta opp på 
foreldremøter i den enkelte klasse. Aktivisere klassekontaktene. 
 
Utviklingssamtaler vår 2016 
Det er to utviklingssamtaler i løpet av året. En tradisjonell samtale med 
kontaktlærer og en etter kafémodellen som gir mulighet til å snakke med flere 
ulike faglærere. 

 10. trinn – Gjennomført via kafémodellen. Det fortelles om flere som ikke 
fikk snakke med de lærerne man ønsket pga fulltegnede lister. 

 9. trinn: 13.-14. april etter kafémodell. Her skal påmelding via Doodle 
prøves ut.  

 8. trinn: 6.-7. april etter kafémodell. 
 
Kommende arrangement: 

 Nyttårsball for 10. trinn: 11. februar 

 9. trinn skal ha sin trinnfest torsdag 3. mars i gymsalen. Ansvarlig lærer er 
Kjersti Bakkevoll. For at ungdommene skal «slippe» å ha sine egne 



foreldre som vakter skal 8. trinn stille som vakter. Informasjon vil sendes 
ut til 8. klassene. Det er behov for to vaktlag; 5 vakter fra 19-21 og 5 
vakter fra 21-23. 

 8. trinn skal ha disco på Trikkehallen - Dato kommer 

 Dørene åpnes for 8. trinn 17. mars fra kl 18-20. Invitasjon kommer. 
 
Strategisk plan 
Strategisk plan er skolens grunndokument som revideres årlig. 
Måleindikatorer er elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen & resultat fra 
nasjonale prøver. 
Det er ønske fra FAU om utdyping av strategisk plan på et kommende FAU-møte. 
 
Berlintur  
Morellbakken har vedtatt at de støtter Berlintur og har integrert dette i 
lærerplanen. Dette innebærer at man har et økt faglig fokus på tema rundt 
Berlintur både før og etter tur, og at turen blir gjennomført i skoletiden. Det vil 
alltid være med tre 3 lærere på. Selve turen må være foreldrestyrt.  
 
Annen informasjon 

 Det er startet et 6 ukers lesekurs på 8. trinn. 

 Morellbakken skal ha to skolebesøk fra Danmark hvor fokus er vurdering. 

 Skolen ønsker at FAU kommer med innspill til temakvelder. 
 

3 GRUPPER 

Pedagogisk gruppe 

Gruppen planlegger to møter før sommeren hvor ledelsen ved skolen inviteres 
inn for å gå nærmere inn på ulike tema:  

 Vurdering for læring 

 Resultat av tilpasset opplæring 

 Pedagogisk plattform 

 Skolemiljø 
Målet er at representant fra pedagogisk gruppe vil løfte et av disse tema opp i 
fellesdel av foreldremøtene. 
 
Det beskrives at det er lite mobbing på skolen. Der mobbing har forekommet har 
det skjedd i gangene på skolen, eller på vei til og fra skolen. Pedagogisk gruppe 
planlegger temakveld for foreldre. Skolemiljø/mobbing kan bli et tema for en slik 
kveld i løpet av våren  
Arrangementsgruppa 

Oversikt over kommende arrangementer:  

 11. februar 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 

 3. mars: Trinnfest 9. trinn i gymsalen på Morellbakken.  
Kontaktperson lærer Kjerstin. FAU organiserer vakter. Resten er 
skolearrangement 

 17. mars: Dørene åpnes for 8. trinn: Ansvar for salg av kaker/kaffe: 8B 

 ?? Mars: Disco for 8. trinn på trikkehallen. Dato kommer 
Kontaktperson lærere: Sindre 
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 
 

HØST 2016 

 1.-4 september 2016: Hudøy for 9. tinn 
Ansvar fra FAU: Elin Børøsund (8D), Trygve Iversen (8E), Marit Myhre (8A), 
John Francis Probett (9C- overføring av erfaring). 
Det utarbeides informasjon som 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 løpet av februar. 

 September/oktober: Berlintur for 10. trinn. 
Det må settes ned en egen foreldregruppe utenfor FAU for planlegging og 
gjennomføring av Berlinturen. Ansvar for å invitere til/sette sammen 
foreldregruppen: John Francis Probett (9C). Informasjon vil sendes ut til 
klassekontaktene som blir bedt om å videresende til allel foreldre i de 
enkelte klassene.  

4 ØKONOMI 

 Valg av ny økonomiansvarlig: Hilde Vatne 

5 EVENTUELT 

Ingen saker 

 


