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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/ Marit Jensen viserektor) 

 I høst var det en episode på skolen der en gruppe elever fra Bjølsen skole 
kom inn i gangene ved Morellbakken ila skoletiden og skapte ugreie. De 
ble bedt om å gå av lærerne men gjorde ikke dette med det første. Det 
har vært flere episoder utenfor skoletiden, blant annet på Storosenteret, 
og forholdet mellom Morellbakken- og Bjølsenelever er ikke det beste. 
Elevrådene ved Morellbakken og Bjølsen skal møtes og tar sikte på å lage 
et fellesarrangement for at elevene skal bli bedre kjent og forbygge 
kommende episoder. 

 Skoleledelsen informerer om at det skjer en del rundt elevene utenfor 
skoletiden som innvirker på hvordan elevene har det på skolen. Mye 
hemmelighetsholdes av elevene og kan føre til at man engster seg, og ikke 
har det bra. Det har blant annet vært en hendelse der elever på 
Morellbakken har gjort innbrudd og har begått tyveri/hærverk på Grefsen 
skole. Skolen har tatt tak i dette og har vært i dialog med rektor ved 
Grefsen skole. De involverte elever er stilt til ansvar.  
Skoleledelsen ønsker info fra oss foresatte om hva som skjer med våre 
ungdommer så fort som mulig for å kunne bidra inn, også om det skjer i 
løpet av kveld/helgen. Ring til skolen og informer om det som skjer! Noen 
av de involverte elevene var redde for represalier på skolen, og når elever 
ikke har det greit så er de ikke mottakelige for læring. Skolen ønsker å 
være en støttespiller her for å ordne opp samt forebygge.  

 Det oppleves å være få ungdomstilbud i bydelen. Mange elever henger på 
Storosenteret etter skoletid. Skolen ser på muligheter for å ha åpent etter 
skoletid for sine elever, med tilbud om ulike fritidstilbud. Her er man 
imidlertid avhengig av hjelp fra foresatte, og skolen er i dialog med FAU 
om dette. 

 Den 18.01 – vil det bli informasjonsmøte for foresatte på 8. trinn om hva 
som skjer i bydelen. Her vil blant annet representanter fra bydelspolitiet, 
SaLTo, ungdosmskontakten, rektor og driftsstyreleder stille. Det vil bli 



arrangert et tilsvarende møte for 9. trinn (dato ikke klarlagt), og det 
utredes muligheten for det samme for 10. trinn. 

 Skoleledelsen forteller at det er svært viktig at vi foresatte kjenner 
hverandre selv om vi «nå er ferdige med vennegrupper». Av den grunn er 
det viktig med arrangementer som «Dørene åpnes», pepperkakebaking, 
pizzakvelder, avslutninger osv. 

 Det fortelles at valgfaget Sal/Scene hadde en flott forestilling før jul. 

 Nyttårsball 12. jan. går snart av stabelen. Her er elevrådet i samarbeid 
med lærer Gloppen ansvarlige. Foreldre fra 9. trinn stiller som vakter ila 
kvelden. Ansvarlig for organisering av foreldrevakter, Bo Lunde (10 trinn), 
vil være i dialog med de ansvarlige for å få ut informasjon til vaktene før 
ballet. 
 

2 Informasjon fra formøte med ledelsen v/Heidi og Magnus 

 Det var noen misforståelser angående oppstart etter jul. Skoleledelsen 
beklager om noen opplevde informasjonen som mangelfull. Elevene får en 
fridag i mars som erstatning for tidligere oppstart 

 Rektor og viserektor vil gå igjennom resultat fra nasjonale prøver og hvilke 
tiltak skolen setter inn for elever som ligger på de laveste 
ferdighetsnivåene på neste FAU-møte. 

 FAU kommer til å få en henvendelse fra elevrådet om hva vi foreldre kan 
hjelpe til med for å ha skolen åpen enkelte kvelder. 

 Berlintur:  
FAU ønsker at skoleledelsen setter ned hvilke rammer de ønsker rundt 
Berlinturer, og at man tidlig i skoleåret gjennomfører et avklaringsmøte 
mellom skoleledelsen og Berlinkomiteen. 
For årets Berlintur er Aktive Fredsreiser valgt som turarrangør.  

3 Økonomi 

Kontobeholdning: 

FAU-kontoen: 29.970 kr 

2001 kullet: 29.000 kr (inkl. overskudd Berlintur på 16.000) 

2002-kullet: 12.500 kr (her har det nå kommet frem at elevrådet satte inn 14.685 
kroner i 2015/16 som egentlig var øremerket elevrådet. Det var ikke mulig å 
spore hvem som hadde satt inn disse pengene og man antok at det stammet fra 
et Dørene Åpnes arrangement. Noe av pengene ble brukt til Hudøytur. FAU 
diskuterer hvordan vi skal forholde oss til evt. dekning av det som mangler). 

2003-kullet: 0 kr 

Utlegg for gløgg til 8. trinn og julegaver til administrasjonen dekkes av FAU-
kontoen. 

6 Arbeid i grupper – Oppsummering 

 

Pedagogisk gruppe 



 Temakveld om nettvett for foresatte planlegges ila vårsemesteret. 
Gruppen har vært i kontakt med Barnevakten og innhentet tilbud på 
foredrag. Skolen kan bidra med finansiering til dette arrangementet. 

 Det planlegges en orienteringskveld for foresatte i 9 trinn om yrkesfag ila 
april/mai. 

 

Arrangementsgruppa 

Arrangementsgruppa ønsker at rammene rundt Dørene åpnes kan gjøres mer 
forutsigbart fra skolens side. På denne måten blir det lettere for FAU og foresatte 
å planlegge disse og andre arrangementer (feks: Dersom Dørene åpnes kun består 
av et fellesarrangement for hele trinnet så ønsker man kanskje å arrangere noe 
klassevis i tillegg. Dersom Dørene åpnes derimot arrangeres klassevis, så vil man 
ikke ha behov for et ekstra klassearrangement. 

Arrangementsgruppa ønsker å bli orientert så tidlig som mulig om datoer for 
arrangement. Dette letter planleggingen. 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 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?:  
Trinnfest 8. trinn (Ansvar fra FAU: ) 
Trinnfest 9. trinn: (Ansvar FAU: ) 

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

  

7 Eventuelt 

 Ingen eventueltsaker. 
 


