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# BESKRIVELSE 

1 GRUPPER 

Pedagogisk gruppe 

Det er utarbeidet områder Pedagogisk gruppe ønsker å jobbe sammen med 
skoleledelsen om.  

Arrangementsgruppen 

Kommende arrangementer:  

 8. Mars: Foreldremøte 10. trinn. FAU arrangerer kafè (Ansvar: Ragnhild 
10C) 

 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. 

 27. april: Foreldremøte 9. trinn. 

 27. april: Foreldremøte 8. trinn. 

 17. mai: FAU arrangerer kafé. 9. trinn tar ansvar og inntekt kan benyttes til 
Berlintur. 

 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 er sendt ut informasjon til klassene om Hudøyturen, og hver klasse er 
bedt om å stille med 2 representanter til arrangementskomiteèn. 

 September/oktober: Berlintur for 10. trinn. 
Det settes ned en egen foreldregruppe utenfor FAU for planlegging og 
gjennomføring av Berlinturen. John Francis Probett (9C) har tatt initiativ 
og samlet en gruppe. De har hatt første møte 7. mars 

  

2 SKOLELEDELSEN INFORMERER (v/Marit Jensen, viserektor og Siv Lande, rektor) 
 
Foreldremøter:  
8. mars 10 trinn (invitasjon er sent ut via sms) 
27. april: 9. trinn 
27. april 10. trinn 
Alle kontaktlærere vil ta direkte kontakt med klassekontakt/FAU repr om 
planlegging om evt felles tema/info i foreldremøtet. 
Det vil informeres om rus i fellesinformasjonen i Auditoriet på foreldremøtene for 
alle trinn. Det vil også bli en 90 minuttersøkt for elevene i hver klasse om dette 
tema. 
 
Nettvett: 
Det arrangeres nettvettkurs for 8. trinn. 
Skolen ønsker også en temakveld med fokus på nettvett for foreldre.  
 
Vurdering for læring: 
Vurdering for læring er et satsningsområde på skolen. Dette innebærer fokus på 
vurdering, og ikke på karakterer. Det er viktig å formidle hva vurdering er og 
hvordan dette praktiseres på Morellbakken til både elever og lærere. Kommende 
8. trinn vil informeres om dette tidlig etter skolestart.  
 
Elevundersøkelsen: 
Skolen resultater er forelagt FAU. Det rapporteres om lite mobbing på alle trinn, 
og resultatene er like som forrige år. Kontaktlærere får informasjon på klassenivå. 
89% av elevene ved Morellbakken besvarte undersøkelsen. 3,5% av disse 
rapporterer at de opplever krenkelser/mobbing enkelte ganger. Rundt 70% av de 
som rapportere om mobbing forteller at de ikke sier ifra om dette. Det er viktig at 
vi foreldre snakker med barna våre om hvor viktig det er å inkludere andre 
klassekamerater. Vi foreldre må være rollemodeller her! Det er mye skam rundt å 
si ifra om mobbing. 
Skolen har utarbeidet plan for tiltak som skal iverksetter når mobbing avdekkes: 
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/tiltak-ved-mobbing-
og-vold.pdf 
Elevrådet har blitt utfordret på hvordan de kan bidra til å «premiere» elever som 
bidrar til et godt klassemiljø.  
 
 

https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/tiltak-ved-mobbing-og-vold.pdf
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/tiltak-ved-mobbing-og-vold.pdf


Erfaringer fra 10. trinnsfesten: 
Skolen og foreldre som bidro til arrangementet forteller om svært god erfaring 
med å arrangere festen i gymsalen. Elevene hadde gjort en flott jobb med pynting 
av lokalet og selve arrangementet. 
Det er veldig flott at foreldre stiller som vakter til andre trinn enn sitt eget. 
Elevene følte at det var en trygg fest. 
 

3 TEMA TIL FORELDREMØTER 
FAU kan gi innspill til aktuelle tema som kan bringes opp til diskusjon i 
foreldremøter. Det er viktig å få i gang diskusjonen blant foreldre om ulike 
tema/belyse ulike utfordringer som for eksempel rus, nettvett, mobbing etc. 
 

4 ØKONOMI FAU 
Referatene hvor det er nedtegnet hvem som har overtatt de ulike vervene i FAU 
vil signeres og sendes til Brønnøysundsregisteret for overføring av økonomiansvar 
til ny kasserer.  

5 SKOLENS ØKONOMI 

Skolen har god økonomisk kontroll, og gikk med overskudd i 2014 og 2015. Det er 
utarbeidet forslag til bruk av disse midlene for kommende år. Her er det satt av 
store poster til innkjøp av pc’er til eleven og til innkjøp av læremidler/materiell til 
elever og bøker til biblioteket. Målsettingen er å komme i null til neste års 
regnskap. Det er mulig å komme med forslag om hva enkelte av 
investeringsmidlene skal benyttes til.  

6 EVENTUELT 

Det er et ønske om å utarbeide mandat (oversikt over ansvarsområder) for FAU-
representant og klassekontakt. Dette tas som sak på neste FAU møte. 

 


