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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/Marit Jensen, Assisterende rektor) 
 Det har vært en flott oppstart på 8. trinn. 
 Det er nå skaffet PC til alle elever. 
 Forestillingen ”Vi på Morellen” vises på Trikkehalle på Grefsen for forsatte onsdag 

28. september. 
 23. november arrangerer skolen Bokdagen i samarbeid med foresatte. Her er det 

invitert forfattere til skolen. Målgruppe: 9. trinn. 10 trinn vil være bademestre 
Her trenger skolen hjelp fra oss foresatte i kantina. Nærmere informasjon kommer. 

 Berlintur for 10 trinn er forankret i lærerplanen og Driftsstyret. Tre lærer blir med 
på turen. Turen er foreldredrevet. Avreise 17. oktober. 

 Skolen vil tilby et ekstrakurs i mattematikk for spesielt interesserte elever ved Skage 
Hansen i høst Tilbudet vil gå over 10 uker på Morellbakken skole og har plass til 30 
elever (primært fra 8. og 9. trinn). Nærmere informasjon kommer.  
Lærerne ved Morellbakken vil benytte noe av Skage Hansens metodikk på 8. trinn. 

 Det er et ønske fra skolen av FAU arrangerer temakveld for foresatt med tema som 
for eksempel. nettvett, rus, selvregulering. 

 Skoleledelsen oppfordrer oss foresatte om å holde øye med våre ungdommer i 
forhold til både søvn, kosthold og fravær. Det er mange som kommer svært trette på 
skolen. 

  

Informasjon om ny elektronisk skoleplattform v/Kai Lützenkirchen  

Morellbakken har nå gått over på samme portal som resten av Osloskolen benytter: 
Skoleplattform Oslo.  

Itslearning er nå hovedsted for alt faglig. Her legges alt av lekser inn. Foresatte har innsyn i 
alt, for eksempel orden/adferd/karakterer/fravær. Inne i Itslearning er det mulig å hake av 
for å få videresendt meldinger. Foresatte logger seg inn med BankID. Alle foresatte 
oppfordres til å gjøre seg kjent med dette. 

OneNote: Det nye stedet for elevenes digitale arbeidet. Foresatte har ikke tilgang. 

Fravær skal nå meldes på SMS til skolen. Det skal meldes senest samme dag som fraværet 
starter. 
SMS skal sendes til telefonnummer 417 16 112 (lurt å legge til i adresselisten), som er skolens 
fellesnummer for SkoleSMS. 



Skriv: MOB-mellomrom-klasse-mellomrom-beskjed 
F.eks: MOB 8C Per er syk i dag. 

Informasjon om bruk av nye IKT systemer er levert som ranselpost og finnes også på 
Morellbakken hjemmesider:  

https://morellbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/kommunikasjon/ 

2 Velkommen til nye FAU medlemmer og gjennomgang av årshjul.  

Gjennomgang av FAUs arbeid og organisert, samt gjennomgang av årshjulet. 

3 Konstituering av nytt FAU 

STYRE FAU 

 2015-2016 2016-17 

Leder Eirik Næss (8C) Heidi Grette (9A) 

Nestleder Heidi Grette (10D) Magnus Vik Lagerberg (8C) 

Sekretær Elin Børøsund (8D) Elin Børøsund (9D) 

Kasserer  Hilde Vatne (9D) Marte Mellingsæter (10D) 

Pedagogisk kontakt Tone- Elise Steig (10A)  

 

Andre roller 

 2015-2016 2016-17 

Susna Tone- Elise Steig (10A) Monica Hall (8A) 

Natteravn Thøger Larsen (10B) Trygve Iversen (9E) 

Skolefrukt Aage Kramarics (10E) Aage Kramarics (9B) 

SMU Heidi Grette (10D)  

SMU Eirik Næss (8C)  

SMU Aage Kramarics (10E)  

SMU Hilde Vatne (9D)  

SMU= Skolemiljøutvalget 

Grupper 

Arrangement Pedagogisk 

Ellen Karine Hektoen (8B) Monica Hall 

Ingrid Stensland (8D) Kjersti Bolstad 

(8E) Agnes Bjelkerud 

Marit Myhre (9A)  

Aage Kramarics (9B)  

(9C)  

Elin Børøsund (9D)  

Trygve Iversen (9E)  

Håvard Thelle (10C)  

Ingrid Næss (10E)  

https://morellbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/kommunikasjon/


 

Driftsstyret 

Navn Periode Rolle 

Heidi Grette  (2015-17) Medlem 

Eirik Næss  (2015-17) Medlem 

Elin Børøsund  (2015-17) Vara 

Tone- Elise Steig  (2015-17) Vara 

Guri Langholm  (går ut) Vara  

Monica Hall  2016-2018 Vara 
 

4 Informasjon om forslag til ny modell for inntak av elever på ungdomstrinnet  

Utdanningsetaten sender ut høringsdokument om Skoletilhørighet på ungdomstrinnet for 
skoleåret 2017/18 21.10 med høringsfrist 19. oktober 2016. Dette tas som sak på neste FAU 
møte 11. oktober. 

5 Økonomi 

Vedtak: Innestående beløp på kr 4 115,- fra trinnkonto for fjorårets avgangselever overføres 
FAU konto. 

6 Eventuelt 

FAU har nå fått VIPPS som kan benyttes som betalingsløsning på ulike arrangementer. Det er 
opprettet egne kontoer for hvert trinn 

Elever som har fransk har kommet med innspill til at de ønsker studietur til Frankrike i 10. 
trinn – Tas til drøfting på neste FAU møte. 

 


