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# BESKRIVELSE 

1 SKOLELEDELSEN INFORMERER (v/Eirik Næss, FAU leder) 
 
Erfaring fra Dørene åpnes arrangementet 17. mars. 
Dette var et flott arrangement, med god flyt i de ulike aktivitetene. 
 
Morellen Sal og scene gruppe 
Forestilling på Cosmopolite 19. april. Informasjon er lagt ut på skolens 
hjemmeside samt på Facebook. Det er plass til 500, så her er det bare å ta med 
slekt og venner for den som vil! Billetter kjøpes via www.billettservice.no 
 
Foreldremøter:  
27. april kl 18-20: 8. trinn 
27. april kl 19-21: 9. trinn 
Alle kontaktlærere har tatt/skal ta direkte kontakt med klassekontakt/FAU repr 
om planlegging om evt felles tema/info i foreldremøtet. 
Det vil blant annet informeres om rus v/Truls fra bydelen i fellesinformasjonen i 
begge foreldremøter. 
 
Utviklingssamtaler: 
9. trinn: uke 14; 8. trinn: uke 15 etter kafèmodellen. 
 
NB, det er meningen at alle som ønsker det skal få tid – Dersom det ikke blir tid 
på oppsatt dag, så må man ta kontakt med skolen og de vil sette opp gi ny tid. 
Dersom dette ikke går, så ta kontakt med leder/nestleder i FAU. 
 
Jobbskygging 
Det blir jobbskygging for alle trinn 6. juni. Lærerne har planleggingsdag. 

http://www.billettservice.no/


Prøvemuntlig for 10. trinn 
Her fikk elevene anledning til å øve på å ha muntlig eksamen. Skolen opplevde 
dette som nyttig. Noen elever opplevde at sensor stilte mye spørsmål. 

2 Grefsenaksjonen 
Som mange er kjent med er det vedtatt Kommuneplan på fortetting 
(blokkbebyggelse) av nedre Grefsen. Det stilles spørsmål om dette er en sak FAU 
v/Morellbakken bør engasjere seg i. Konklusjon i FAU-møtet er at en eventuell 
fortetting vil få konsekvenser for alle skoler i hele bydelen, og at dette er en sak 
som bør løftes til SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker). Vår 
SUSNA-representant, Tone Elise Steig, bringer dette videre, og FAU følger saken. 

3 GRUPPER 

Pedagogisk gruppe 

Gruppen har utarbeidet dokument med fire diskusjonsområder som Pedagogisk 
gruppe ønsker å jobbe sammen med skoleledelsen om: Vurdering for læring, 
pedagogisk plattform, målbare resultater og skolemiljø. Dokumentet sendes ut til 
høring i Pedagogisk gruppe, og det planlegges møte med skoleledelsen i mai og 
juni. 

 

Arrangementsgruppen 

Kommende arrangementer:  

 ?? April: Disco for 8. trinn på trikkehallen. Dato kommer 
Kontaktperson lærere: Sindre. 
FAU organiserer vakter. Resten er skolearrangement. 

 27. april kl 18: Foreldremøte 8. trinn. (Dugnadsgrupper i 9. trinn tar ansvar 
for kafè. John formidler kontakt). 

 27. april kl 19: Foreldremøte 9. trinn. (Dugnadsgrupper i 9. trinn tar ansvar 
for kafè. John formidler kontakt). 

 17. mai – morgenarrangement med innleid korps. FAU arrangerer kafé. 
Dugnadsgrupper i 9. trinn tar ansvar og inntekt kan benyttes til Berlintur. 
John formidler kontakt. 

 16. juni: Sommeravslutning 9. trinn. FAU sørger for salg av grillmat/kaker/ 
kaffe.  

 20. juni: Sommeravslutning 8. trinn. FAU sørger for salg av grillmat/kaker/ 
kaffe. 

 21. juni: Vitnemålsutdeling 10. trinn på Månefisken. FAU/ 
skolearrangement.  
Arrangementsgruppen har møte med ledelsen på Månefisken neste uke. 
10. trinn oppleves som et samlet trinn, og det planlegges felles avslutning 
for hele trinnet. Nærmere info om arrangementet kommer på neste FAU 
møte. 

 
HØST 2016 

 1.-4 september 2016: Hudøy for 9. tinn 
Arrangementskomiteèn er nedsatt og består av to representanter fra hver 



klasse. 
Ansvarlig FAU: Elin Børøsund (8D), Trygve Iversen (8E), Marit Myhre (8A). 
Økonomi: Kostnad til turen er ca 1000 per elev. Det vil komme forslag til 
dugnadsaktiviteter for elever som ønsker dette. Det vil gis informasjon om 
turen og dugnadsmuligheter på fellesdelen i foreldremøtet 27. april. 
 

 17.-22. oktober: Berlintur 10. trinn. 
Foreldrene i 9 trinn har dannet en kjernegruppe med representanter for 
hver klasse. John F. Probett (FAU) fungerer som kontakt opp mot FAU.  
Turen er bestilt via Aktive fredsreiser. Turen er en del av skolens 
pedagogiske opplegg og skolen stiller derfor med 2-3 lærer og finansierer 
overtid, ektrakostnader.  
Økonomi: Hver klasse har egen økonomiansvarlig. Kostnad til turen er ca 
5000 per elev. Elevene er delt inn i små dugnadsgrupper. Gruppene 
oppfordres til å sette inn penger på 9. trinns felleskonto slik at det er en 
fellesoversikt over hvordan innsamlingen går. Dugnaden fortsetter til alt 
er samlet inn.  
Det vil gis informasjon om turen på fellesdelen i foreldremøtet 27. april. 

4 ØKONOMI FAU 
 
Midler på bankkonto: 
10. trinn: ca 15.000 
9. trinn: ca 12.000 
8. trinn: ca 3000 
Generell FAU konto: - 26.000 kroner 
 

 Midlene fra generell FAU konto kan benyttes som buffer for å ivareta 
gratisprinsippet. Dersom midlene kommer over et visst tak så kan man 
åpne for at det kan søkes om bruk av disse midlene. 

 Det er opprettet en kantinekonto, men det er ikke kommet inn penger 
her. Heidi snakker med skoleledelsen om FAU skal fortsett å tilby denne 
kontoen 

 Fullmakter i Brønnøysundsregisteret er overført til nytt styre. Elin 
Børøsund står som kontaktperson for FAU. 

5 Mandat FAU/Klassekontaker 
Det er laget et utkast til mandat (oversikt over ansvarsområder) for FAU-
representant og klassekontakt. Her beskrives det hvem som har ansvar for hva. 
Dette dokumentet skal deles ut til FAU-medlemmer, klassekontakter og 
kontaktlærere. 

Mandatet vil legges frem for skoleledelsen og deretter for FAU, og vil være 
ferdigstilt til høsten 2016. Fra høsten av går FAU inn for at man velger en FAU 
representant og en klassekontakt for hver klasse. Klassekontakt vil fungere som 
vara for FAU representanten. 

6 EVENTUELT - Ingen saker. 

 


