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# BESKRIVELSE 

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

 Den store bokdagen var vellykket, og skolen håper at dette kan bli en 
tradisjon. Her hadde skolen blant annet besøk av forfatteren Sigbjørn 
Mostue og Marine Johansen introduserte elevene til Slampoesi. 

 Elevrådet har nå startet aktivitetsgrupper i storefri med blant annet 
League of legend-turnering, sjakk, Kahoot (Quis): Etter jul starter FIFA 
turnering. 

 Det er gjennomført fagdager på alle trinn.  

 Alle trinn har nå gjennomført elevundersøkelsen. Resultatene er ikke klare 
enda. Elevrådet skal gå igjennom resultatene i januar og iverksette 
eventuelle tiltak. Deretter vil resultatet tas opp i Driftsstyret og 
Skolemiljøutvalget. 

 Elevene ble møtt med gløggservering 3. desember. Dette er en hyggelig 
tradisjon i regi av FAU. 

 Den 14. desember er det konsert i auditoriet for foresatte som har elever i 
valgfaget Sal/Scene fra 18-19:30 

 Nyttårsball 12. jan. for 10. trinn kl 17-00 i gymsalen. Elevrådet besørger 
mat, oppdekning, pynt og musikk. Elevrådet har bedt om 6-8 foreldre 
tilstede hele tiden som tilsynsvakt, og det er sendt ut henstilling om dette. 
(festen avsluttes kl 00, og de siste foreldrevaktene er vakt frem til 01). 
Foreldrevakter oppfordres til å kle seg godt, da mye av vakten blir ute. 
FAU oppfordrer til ”edruelig” transport til festen. Det vil sendes ut 
”Ballvettregler” via FAU. 

 Skolene etterlyser temakveld i regi av FAU om nettvett så raskt som mulig.  

 Det anbefales å følge Morellbakkens Instagramkonto. Her legger 
ungdommen ut mye. 



2 Informasjon fra FAU v Heidi og Magnus 

 Nestleder i FAU, Magnus Lagerberg, er med i skolens IKT gruppe. Its 
learning oppleves som et tilbakeskritt, og skolen håper på en bedring ila 
våren. Enkelte klasser har gått tilbake til ukeplan via epost og synes at 
dette fungerer bedre. 

 Elevrådet ønsker å beholde MAD maskinene. En av maskinene byttes ut, 
og det blir også skaffet en ekstra. Skoleledelsen er orientert om at det 
stjeles fra maskinen og vaktmester skal følge opp dette. 

 Berlintur 2017: Det er opprettet en arrangementskomité med to 
representanter fra hver klasse. Den 21. nov ble det holdt et 
informasjonsmøte til alle foresatte. Her deltok elever som nettopp har 
vært på tur og delte sine erfaringer.  
Lederen i arrangementskomiteen ønsker å ha en åpen dialog til alle 
foresatte via epost foreldremøter. Det er opprettet dugnadsgrupper i alle 
klasser. 

 Ressursfordelingsmodellen. Denne ble delvis vedtatt i 2013. Det skal være 
en høringsuttalelse i mars. Rektor og FAU-leder deltar på et formøte om 
høringsprosessen. 

 

3 Natteravn. Møte med SaLTo  

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. SaLTo ønsker møte med 
Morellbakken og Engebråten angående forebygging av rus, og hvordan man 
eventuelt kan benytte Natteravnordningen i dette arbeidet. 

4 Strategisk plan og nasjonale prøver 

Strategisk plan er et dokument som beskriver skolens målsettinger innen for 
eksempel resultat på prøver og eksamener. Her kan man lese hele dokumentet. 
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/strategisk-
plan501kb.pdf 

Skolens resultat fra nasjonale prøver er i tråd med målsettingen i strategisk plan, 
og man ser en heving av resultat fra 8. til 9. trinn. Her er lenke til Udir skoleporten 
for de som ønsker å se nærmere på resultatene: 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-
proever-
ungdomstrinn/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype
=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1. 

Se også på PowerPoint vedlegg som beskriver Morellbakkens resultat. 

FAU uttrykker bekymring for at 1- og 2-kategoriene (elever som skårer på de 
laveste mestringsnivåene) ser ut til å være nokså stabile gjennom skoleløpet. FAU 
ønske at skoleledelsen informerer i et senere møte om hvordan de jobber for å få 
tallene bedre for denne elevgruppen. Det ble også diskutert at  

 

5 Møte i Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) gruppe E og F: 

https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/strategisk-plan501kb.pdf
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/strategisk-plan501kb.pdf
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1


Forebygging mobbing er et av satsningsområdene. 

KFU fremhever at det også er lærernes oppgave å bidra til at foreldre velges inn i 
FAU. Morellbakkens lærere er orientert om dette. 

6 Arbeid i grupper – Oppsummering 

 

Arrangementsgruppa 

 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 13. desember: Dørene Åpnes, 8. trinn. 18-20. Den første timen er felles 
for alle klassene, og man går deretter hver for seg.  

 19. desember: Dørene Åpnes, 10. trinn. Kl 18-20. Felles 2 timer for alle 
klassene.  

 20. desember: Dørene Åpnes 9. trinn. Kl 18-20. Her er klassene hver for 
seg i klasserommet, og alle blir hentet ut til 20 min arrangement i 
biblioteket. 

 12. Januar: Vinterball i gymsalen for 10 trinn i regi av elevrådet: (Ansvar 
FAU Bo Lunde, ansvarlig lærer: Gloppen). 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)). 
Lokale Cosmopolite. 
 

HØSTEN 2016 

 31. august til 3. september: Hudøy 2017. Ansvarlige fra FAU: Bror Falck-
Paulsen (8E) og Ellen Karin Hektoen (8B)) 

 September/oktober 2017: Berlin 2017. Ansvarlige fra FAU: Trygve Iversen 
(9E), Marit Myhre (9A). 

  

7 Eventuelt 

 OBS. En av foreldrene i FAU har fått en sms fra anonym avsenders som 
spør om hvordan barnet har det på skolen. Dette er ikke noe som er 
iverksatt fra skolens side. 

 Ang Berlintur 2018 – Det kom spørsmål på om man allerede nå bør sette 
ned en komité 

 


