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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/Heidi og Magnus Fra formøtet) 

 Det meldes om gode erfaringer fra årets Berlintur fra lærerne 
 Elevrådet ved Morellbakken vant prisen som Årets nykommer på 

Elevrådskonferansen! Dette er et fora for samarbeid med andre elevråd.  
Elevrådet holdt et meget godt innlegg på konferansen. Flinke folk! 

 Østlandssendingen sendte et intervju om redusert bruk av karakterer med 
eksempler fra Norberg og Morellbakken. Her ble det fremhevet at man 
ønsker å ha fokus på vurdering for læring. Se Morellbakkens Facebook-
side for mer info. 

 

2 Berlintur 2017 

Erfaringer fra årets tur (fra foresatt som var med): 

Elevene reiste med buss og båt til Berlin. (Avreise mandag kl 12 og retur lørdag 
ettermiddag). Det var en lang busstur, men det var greit for elevene Turen ble 
beskrevet som både en fin og sterk. Elevene synters det var fint å være på tur 
sammen og oppleve ting de har lest om. Besøkene i konsentrasjonsleirene skapte 
dype inntrykk. Ungdommene oppførte seg bra og fulgte programmet for turen.  

Eleven ble innlosjert på to ulike hoteller som lå et stykke unna hverandre, og det 
anbefales at man prøver å få dette mer samlet ved neste tur.  

Det lages en evalueringsrapport som skal sendes til Aktive fredsreiser- Det er 
mulig at denne kan distribueres til foresatte i årets 10. trinn. 

 

Planlegging Berlintur 2017 

Det er dannet en komite med to representanter fra hver klasse for neste års tur. 
Gruppen planlegger første møte 8. november. Her kommer det også 



representanter fra fjorårets komite og deler sine erfaringer. 

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 Arbeid i grupper – Oppsummering 

Pedagogisk gruppe  

Valg av leder: Kjersti Bolstad 

Følgende temakvelder planlegges:  

Kveld 1: Nettvett og nettbruk- Innsikt i den verden barna våre lever i. 

Kveld 2: Informasjon om yrkesfag og estetiske fag for ungdom og foresatte. Dette 
planlegges gjennomført for 9. trinn i april. 

 

Arrangementsgruppa 

 

Hudøy 2017 31. august til 3. september 

Ansvarlige fra FAU Bror Falck-Paulsen (8E) (8E Vara) og Ellen Karin Hektoen (8B) 
fikk informasjon fra leder fra forrige års tur, og vil sende ut informasjon til 
foresatte i 8. trinn om turen i løpet av november. Her vil man også be om to 
representanter fra hver klasse for planlegging av turen.  

 

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 

 Januar: Vinterball i gymsalen for 10 trinn: (Ansvar FAU Bo Lunde). 
Oppgaver: Organisere bestilling av mat, vakthold, ryddegruppe. 
Samarbeid med elevrådet. Budsjett fra skolen + egenandel. Innholdet 
bestemmes av elevråd.  

 Februar 2017: Trinnfester 

 21. juni: Avslutning 10. trinn (Ansvar fra FAU: Margrete Manley (10C); 
Anne Kathrine Ek (10E), Agnes Bjelkerud (10A) 

 



4 Skoleavslutning 10. trinn 

 Erfaring fra fjoråret er at lokalet var for trangt til selve seremonien med 
vitnemålsutdelingen, men at det fungerte fint til mingling og festen 
etterpå. Underholdning og DJ/Dans var vellykket. Det kan være vanskelig å 
finne et egnet sted, og FAU oppretter en komite for neste år.  

 Komite 2017: 
Margrete Manley (10C); Anne Kathrine Ek (10E), Agnes Bjelkerud (10A) 

5 Valg av medlemmer til Skolemiljøutvalget (SMU) og Driftsstyret 

 

SMU 

2015-2016 2016-17 

Heidi Grette (10D) Heidi Grette (9B) 

Eirik Næss (8C) Magnus Lagerberg (8C) 

Aage Kramarics (10E) Monica Hall (8A) 

Hilde Vatne (9D) Kjersti Bolstad (10B) 

 Ingrid Stensland (8D) 

 

Driftsstyret: Heidi Grette (10D) tar gjenvalg for perioden 2016-18. 

7 Eventuelt 

 Opplevelse av ulik behandling av søknader fra elever i samme klasse 
for fri i tilknytning til høstferien. Reglementet for vedtak om fri utenfor 
ferier ligger på skolens hjemmeside. Se her ang hva som gir mulighet 
til innvilgelse for fri. 

 Innspill på at det mangler garderobeløsning for elevene. Dette 
medfører at alt vått tøy må tas med inn i klasserommene. Tyveri har 
fremhevet som årsak til at man ikke har knagger i gangen. 

 Det rapporteres om tyveri fra MAD maskinene. Dette må tas tak i! FAU 
ønsker at elevrådet tar opp hvorvidt man fortsatt ønsker å ha disse 
maskinene. 

 Dato eksamen for 10. trinn: Det skriftlige eksamenstrekket 
offentliggjøres 12. mai, og eksamen gjennomføre i uke 20 (15-21. mai) 
og 21 22-28. mai) De som skal ha eksamen i forsert matematikk kan bli 
trukket ut 26. mai (dette er fridag for våre elever). Muntlig eksamen 
gjennomføres i perioden 09-16. juni. Datoer for heldagsprøver og 
fagdager på vårene er ikke klare enda. 

 Kunnskapsministeren kommer tilbake- pressekonferanse på 
Morellbakken 29.11.16.  

 Det er et ønske om «brukermanualer» for nye FAUere. 
 

 


