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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/Marit Jensen, Assisterende rektor) 
 Skolen markerte Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Dette var primært et 

arrangement for 9. og 10 trinn. Marit anbefaler boken Bullshitfilter. Neste år 
planlegger skolen en uke med fokus på psykisk helse. 

 Bibliotekaren ved Morellbakken studiesenter, Mari, har lagd en egen side med tips 
om gode bøker – https://morellbakkenstudiesenter.wordpress.com/ 
Følg også med på skolens hjemmesider og Morellbakken på Facebook. 

 Morellbakken skole ble som eneste Osloskole nominert til Dronning Sonjas skolepris 
for inkludering og likeverd. Prisen gikk til Ila skole i Trondheim. Morellbakken er 
stolte over å ha bliitt nominert! 

 Resultat fra Nasjonal leseprøve viser fremgang fra forrige år. 82 % av elevene i 9 
trinn leser å nivå 4-5.  

 Marit oppfordrer foreldre til å ringe til lærerne enn å sende epost om det er noe man 
ønsker å ta opp. Det er gjerne lettere å snakke sammen da. 

 Det er salg av mat hver dag i kantina (Baguetter, salat, suppe etc). Valgfaget 
Produksjon av Varer og Tjenester har ansvaret. Eleven kan betale med VIPPS. 
Kontaktperson fra lærerne: Rita Sirirud Strandbakke.  
Skoleledelsen ønsker at FAU tar opp hvorvidt det fortsatt er behov for MAD-
maskinene nå når kantina er åpen daglig. FAU kan ta opp dette, og ønsker da å 
involvere elevrådet. Representanter fra Elevrådet inviteres til et FAU møte ila høsten 
for diskusjon rundt dette. En eventuell avvikling av MAD maskinen må besluttes av 
Driftsstyret. 

 Morellbakken er med på skolefruktordningen. Marit oppfordrer til at flere benytter 
seg av muligheten. Gå inn på http://www.skolefrukt.no/ for å lese mer/bestille til din 
ungdom 

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

 

2 Berlintur 2017 

Berlinturen er i utgangspunktet et foreldreinitiativ, og er nå et samarbeid mellom foreldre og 
skolen. Turen er forankret i lærerplan og besluttet i Driftsstyret og det vil jobbes med tema 
knyttet til turen før og etter reisen. Kostnader til turen må dekkes av dugnad av 

https://morellbakkenstudiesenter.wordpress.com/
http://www.skolefrukt.no/


elever/foresatte for å ivareta gratisprinsippet 

Turen arrangeres ved bruk av Aktive fredsreiser. Man reiser med buss og båt og besøker 
konsentrasjonsleire og museer på turen. Fra forrige 10. trinns tur rapporteres det om meget 
gode erfaringer med turen. Sterke opplevelser og ungdommer som overholdt reglene for 
turen. Årets 10. trinn reiser på tur 17.oktober. Her er det tre lærere med på turen i tillegg til 
foresatte. 

Det er viktig å komme tidlig i gang med planleggingen av tur og innsamling av penger. FAU tar 
ansvar for å dra i gang en komite med representanter fra hver klasse. 

For å sikre god informasjon så vil det holdes et informasjonsmøte på skolen for foresatte den 
22.11. Dette er et samarbeid mellom FAU /skolen. 

 

3 Franskklassen på skoletur 10. trinn? 

Elevene som har fransk har sendt brev til skoleledelsen med ønske om å reise til Frankrike ila 
10. trinn. Skolen er positive til tiltaket såfremt at gratisprinsippet blir ivaretatt og at turen 
blir foreldre/elevdrevet. Skolen ber om budsjett og gjennomføringsplan. 

FAU støtter initiativet, så lenge dette organiseres av foreldre/elever. FAU kan bidra med gode 
råd og tips for arrangering av tur, men kan ikke bidra i organiseringen. 

4 Arbeid i grupper – Oppsummering 

Pedagogisk gruppe 

Valg av leder: Utsettes til neste møte 

: 

Det planlegges to kvelder (Pedagogisk) cafè med temamøter for foresatte 

 Kveld 1: Fokus på informasjon om yrkesfag og estetiske fag (høsten) 
 Kveld 2: Nettvett- Innsikt i den verden barna våre lever i (våren). 

 

Arrangementsgruppa 

Valg av leder: Elin Børøsund, 9D 

 

Hudøy 2017 

Det er reservert 4 kolonier 31. august til 3. september 2017. Turen er foreldredrevet, i 
samarbeid med skolen. Lærerne har ansvar for opplegget torsdag og fredag på dagtid  

Valg av ansvarlige fra FAU som drar i gang en komite: Bror Falck-Paulsen (8E)/Liv Torill 
Øverby (8E Vara) og Ellen Karin Hektoen (8B).  

Vi trenger to foresatte fra hver klasse for planlegging av turen. Her er det gode planer fra 
tidligere turer som kan benyttes. 

 

Berlin 2017  

Som nevnt i sak 2 så er det viktig å komme tidlig i gang med planleggingen av turen og 
innsamling av penger. 

Valg av ansvarlige fra FAU som drar i gang en komite: 

Marit Myhre (9A), Kari Jordal/Trygve Iversen(9E), Elisabeth Lange (9 C). 

 



Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 22. november. Informasjonsmøte for foresatte i 9. trinn om Berlintur 2017. Ansvar 
FAU og skoleledelsen. 

 23. november: Bokdagen, med bokbad og inviterte forfattere. Målgruppe: 9. trinn. 
10 trinn vil være bademestre. Behov for hjelp i kantinen fra foresatte (Ansvar. Elin 
Børøsund 9D). 

 2. desember: Julegløgg. En gruppe av foreldre møter elevene med julegløgg når de 
starter på skolen. (Ansvar: Marte Mellingsæter 10D) 

 13. desember: Dørene Åpnes, 8. trinn 
 19. desember: Dørene Åpnes, 10. trinn 
 20. desember: Dørene Åpnes, 9. trinn 
 Februar 2017: Trinnfester 

 

5 Valg av medlemmer til Skolemiljøutvalget (SMU) 

Utsettes til neste møte 

6 Høringsbrev ang. skoletilhørighet på ungdomstrinnet skoleåret 2017/2018 

Utdanningsetaten har sendt ut høringsdokument om Skoletilhørighet på ungdomstrinnet for 
skoleåret 2017/18 21.10 med høringsfrist 19. oktober 2016.  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skolekrets-
ungdomsskole/skoletilhorighet-pa-ungdomstrinnet-fra-skolestart-2017-article57411.html 

Forslaget innebærer at de aller fleste skoler fra skolestart 2017 vil benytte skoledefinerte 
inntaksområder til ungdomsskolen. Ungdomsskoletilhørighet defineres da ut fra hvilken 
barneskole elever tilhørte da de startet på barneskolen, altså den skolen de har 
nærskolevedtak ved. 

Grefsen barneskole er et av unntakene og vil fortsatt avgi til to ungdomsskoler etter 
geografisk grense. 

Vedtak: Dette tas til etterretning, og FAU sender ikke inn høringsuttalelse. 

7 Eventuelt 

Ingen saker 
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