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# BESKRIVELSE 

1 SKOLELEDELSEN INFORMERER (v/Siv Lande, Rektor) 
 
Morellen Sal og scene gruppe 
Forestillingen på Cosmopolite 19. april var en fantastisk forestilling! 
 
Utviklingssamtaler: 
8. og 9. trinn hadde utviklingssamtaler i uke 14 og 15 etter kafèmodellen. 
Den ordningen fikk stort sett gode tilbakemeldinger i år. Påmeldingssystemet 
fungerte bedre, og innholdet i samtalene var av bedre kvalitet denne gangen. 
Enkelte synes ikke de fikk nok tid med lærer. En lærer var dessverre syk. Det er 
mulig å be om en samtale med denne læreren om det er behov for det. Det ble 
ytret ønske om å prate med valgfagslærere, men dette klarer man ikke å få til 
grunnet kapasitet. Innspill på hvordan få til dette mottas med takk. Det går an å 
be om en samtale om det er behov. 
Ønske til neste år: FAU arrangerer kafè som man kan gå til når man venter på 
neste samtale. 
 
Nettmobbing 
Det forekommer nettmobbing blant elevene på Morellbakken. Skolen tar tak i 
disse sakene med en gang når de blir gjort oppmerksomme på dem. Det er åpning 
for at ting som skjer på fritiden kan få konsekvenser for oppførselskarakterer 
dersom det er å betrakte som mobbing. Ordensreglementet gjelder. 
https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-
skjema/ordensregler2/ 
 
Det er ikke lett å varsle om man blir mobbet/krenket, fordi man er redd for at det 
kan få uønskede konsekvenser, som trusler eller at mobbingen fortsetter. Skolen 
oppfordrer oss foresatte til å snakke omkring grenser ift nettvett og skikk og bruk 
på nettet. Det er viktig at vi er gode rollemodeller ift holdninger.  
 

https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/ordensregler2/
https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/ordensregler2/


 
Jobbskygging for 8. og 9. trinn tirsdag 7. juni 
Det blir jobbskygging for alle trinn tirsdag 7. juni (dato måtte endres fra tidligere 
dato pga sensur). Lærerne har planleggingsdag. Du finner mer informasjon på: 
https://morellbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/jobbskygging/ 
10. trinn får et annet oppdrag. 
 
Nytt valgfag: «Lær kidsa koding» 
Morellbakken vil fra høsten av kunne tilby et valgfag innen programmering «Lær 
kidsa koding». Elever som tar dette valgfaget vil lære dette videre til 4. 
klasseelever i regi av Aktivitetsskolen mot lønn 
 
Ungdomstrinn i utvikling 
Morellbakken skole blir med på Ungdomstrinn i utvikling til neste skoleår. Dette 
er en nasjonal satsning i regi av Utdanningsdirektoratet som støtter. 
Det er et strukturert opplegg som støttes fra Høyskolen i Oslo og Akershus 
Les mer: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ 
Hovedfokus er på lesing som grunnleggende ferdighet og 
klasseledelse/organisasjonsutvikling. 
 
Utviklingsprosjekt i Naturfagsdidaktikk 
Morellbakken er forespurt om å være med i et utviklingsprosjekt i 
Naturfagsdidaktikk. Dette er et samarbeid med Naturfagssenteret om å utvikle 
god naturfagundervisning. 
 
Organisering av Valgfag 
Organisering av valgfag får gode tilbakemeldinger. Det oppleves som bra og 
miljøbyggende at elever får være sammen på tvers av trinn. 
 
17. mai 
Det blir dessverre ikke skolekorps i år, men 4 gutter i 9. trinn skal spille 
skarptromme. Skolen kjøper inn flere flagg for å utvide flaggborgen.  
Program for dagen:  

 07:50: Fremmøte i skolegården  

 08:00: flaggheising og taler. Kafè i regi av FAU. 

 09:45: Avgang fra skolen. T-banen til Stortinget T 
 
Morellbakken skole skal gå som nr 71 i toget, og møter på Myntgata/ 
Kongensgate, plass nr. 15b. Toget oppløses på Rådhusplassen, og Morellbakken 
skoles elever går ut ved Nobels Fredssenter.  
Vi håper at mange vil gå i tog! 
 
Eksamen 
Elevene blir trukket i norsk, matte og engelsk (1/3 i hvert fag). Man får vite hva 
man kommer opp i 18. mai. Første eksamen avholdes 20. mai og siste 27. mai. For 
å gjennomføre eksamen får alle elever (alle trinn) får avspasere 2 dager denne 
uka. Dette er som kompensasjon for å ha stilt opp på Dørene åpnes 

https://morellbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/jobbskygging/
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/


arrangementer. 
 
Disko for 8 trinn blir 2. juni i gymsalen 
 

2 GRUPPER 

Pedagogisk gruppe 

Innspill til skolen på diskusjonsområder som Pedagogisk gruppe ønsker å jobbe 
sammen med skoleledelsen om er nesten ferdig og gruppen ønsker et møte med 
skolen ila mai/juni. 

 

Angående forekomst av nettmobbing (se punkt under info fra skoleledelsen) 
FAU oppfordrer til at vi foresatte er god rollemodeller for våre ungdommer. Det 
er viktig at vi snakker hjemme om hvordan de har det på nettet for tiden. Vi må 
oppfordre til å si ifra, både om man opplever noe selv eller om man vet om andre 
som blir utsatt for mobbing/krenkelser. Som det ble nevnt fra skolen så er det 
ikke alltid så lett å si ifra på egne vegne i frykt av represalier. Dersom man får 
høre noe om andre som ikke har det bra så er det viktig at vi tar kontakt med 
andre foreldre. 
 
Hva kan vi gjøre for å forebygge og øke kompetansen omkring nettvett? 

 FAU tar sikte på å arrangere temakveld for foreldre om nettmobbing til 
høsten. 

 Arrangementer hvor både elever og foreldre møtes kan forebygge 
mobbing/nettmobbing. Det er enklere å ta kontakt med andre foreldre 
man har snakket med tidligere. 

 Viktig at vi støtter opp under hvordan skolen håndterer mobbesaker. 

 Det er viktig at informasjon om tema blir gitt tidlig etter oppstart på 
ungdomsskolen, for eksempel i første foreldremøte på 8 trinn 

 

Arrangementsgruppen 

Kommende arrangementer:  

 17. mai – FAU arrangerer kafé. Dugnadsgrupper i 9. trinn tar ansvar. Info 
om kafeen må videreformidles til alle. 

 2. juni: Disco for 8. trinn i gymsalen.  
Kontaktperson lærere: Sindre. 
FAU organiserer vakter (Jon Erik sender ut melding til klassekontakter i 10. 
trinn). Resten er skolearrangement. 

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

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

 21. juni: Vitnemålsutdeling 10. trinn på Månefisken kl 18:00. FAU/ 
skolearrangement. Ansvar FAU: Jon Erik og Heidi. 
Arrangementsgruppen har leid hele Månefisken med alle tilhørende rom. 



Månefisken rommer max 450 gjester, så det blir ikke plass til søsken og 
besteforeldre på avslutningen. Skolen dekker mye av kostnadene. 
Avslutningen er delt inn i tre deler 
Del 1: Formell del med taler og vitnemålsutdeling.  
Del 2: Mingling, enkel bevertning, kanskje litt underholdning 
Del 3: Fest for elevene –avslutningsdisko. (foreldre går hjem, men noen 
må stille som vakter) 
Innspill på å lage fotobok – Det er en stor jobb, men veldig morsomt å ha i 
ettertid. 

 1.-4 september 2016: Hudøy for 9. tinn 
Det ble gitt informasjon om turen og dugnadsmuligheter på fellesdelen i 
foreldremøtet 27. april. 
Det vil snart sendes ut invitasjon vi Doodle om påmelding som foreldrerep 

Ansvarlig FAU: Elin Børøsund (8D), Trygve Iversen (8E), Marit Myhre (8A) 

 17.-22. oktober: Berlintur 10. trinn via Aktive Fredsreiser. 
Det ble gitt informasjon om turen på fellesdelen i foreldremøtet 27. april. 
Dugnadsarbeidet er i god gang. 
Ansvarlig FAU: John F. Probett 

 
Natteravn 
9. trinn ved Morellbakken har ansvar for natteravning fredager fra høsten og frem 
til jul. Erfaring fra tidligere år er at vaktene er rolige. 
Det vil komme nærmere informasjon om dette i mai, og informasjonen gjentas til 
høsten. Det vil bli utpekt lagledere har ekstra ansvar for å følge opp sine grupper.  

3 Økonomi 

Intet å melde. 

3 EVENTUELT 

Ingen saker. 

 


