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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/ Marit Jensen viserektor) 

 Den 28.02 vil det holdes informasjonsmøte for foresatte på 9. og 10. trinn. 
trinn om hva som skjer i bydelen. Her vil blant annet representanter fra 
bydelspolitiet, SaLTo, ungdomskontakten, rektor og driftsstyreleder stille. 
Dette er tilsvarende opplegg som 8. trinn allerede har hatt.  
Kl 18-19: 9. trinn 
Kl 19-20: 10 trinn 

 2. mars blir det vårfest for 8. trinn i gymsalen. Her ønsker lærerne at det 
stiller vakter fra 8. trinns foreldre. 

 8. mars: «Dørene åpnes» for 9. trinn. Fokus: Ungt entrepenørskap. 
Foresatte inviteres til å se på ungdommenes kreative ideer fra kl 19. 

 15. mars: Skolefest 9. trinn i gymsalen. 

 Prøveordning med Fritidsklubb på skolen onsdager fom uke 10, kl 14-18. 
Fra uke 10 og fire onsdager fremover åpnes skolen for elever etter 
skoletiden. Dette er et samarbeid mellom skolen og FAU. Her vil man gi 
elevene et sted å være. Biblioteket er åpnet frem til 16. Det vil serveres 
mat og drikke (gratis) i kantina, vises film, og være mulighet for brettspill 
etc. Elevrådet er positiv til tiltaket og vil være tilstede på fritidsklubben. 
Jørgen i elevrådet sonderer stemningen blant elevene for å finne ut hvor 
mange som kan tenke seg å komme. Monica Hall holder i dette fra FAU. 

 6. april: Dørene åpnes for 8. trinn kl. 18-20 - Ønske om at det utpekes en 
ansvarlig fra FAU  

2 Informasjon fra formøte med ledelsen v/Magnus 

 Det blir gjennomgang av elevundersøkelsen på neste FAU-møte. Hver 
lærer og elevrepresentant vil få oppsummering fra sin klasse, og skal 
presentere dette for klassen. 
Det fortelles at elevene i alt for liten grad merker at de er utsatt for 
vurdering, og de synes ikke at de blir hørt nok. De ønsker blant annet å få 



uttale seg om arbeidsformen som bør benyttes ved læring.  

 4. april: Bruk Hue kommer og snakker om nettvett for hele skolen. De 
gjennomfører et opplegg for elevene på dagen og for foreldrene på 
kvelden (18-20). Det kommer nærmere informasjon. 

 Barnevakten kommer til høsten og gjennomfører et opplegg for foresatte 
og ungdommer sammen om nettvett. 

 Det er utarbeidet en instruks for rammer rundt kommende Berlinturer. 
Instruksen tas til Driftsstyret og besluttes der. 

 Elevrådet har lagt merke til at det er mange som ikke sier hei til hverandre 
på skolen og ønsker å gjøre noe med dette. Etter påske vil elevrådet dra i 
gang en ”Hei-på-deg kampanje”. Elevrådet vil ha på seg grønne t-skjorter 
og være rollemodeller med å hilse på alle. 

3 Mobilfrie dager på skolen?  

Bekkestua skole har et forsøk med 2 mobilfrie dager i uka initiert i FAU. Det er 
kommet et innspill fra en foresatt om dette er noe vi skal la oss inspirere av? 

Vi undersøker hvilke erfaringer Bekkestua har gjort seg og setter opp dette som 
en sak på neste FAU-møte. Her må vi også involvere elevrådet. 

4 Økonomi 

Styret i FAU vil lage et utkast til hva som kan besluttes av styret i FAU mht bruk av 
penger og hvor mye penger FAU bør ha til rådighet. Dette vil legges frem for FAU. 

FAU har ingen formaliserte inntekter, og vi må vurdere måter å tjene inn penger 
på. 

5 Arbeid i grupper – Oppsummering 

 

Pedagogisk gruppe 

 Arrangere temakveld med Bruk Hue 4. april og med Barnevakten høsten 
2017 (Ansvar: Agnes Bjelkerud) 

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

 Prøveordning med Fritidsklubb (Ansvar Monica Hall). 

 Pedagogisk gruppe ønsker dialog med skolen rundt rutiner for hva som 
gjøres når elever ikke trives ved skolen, rutiner for informasjon til 
foresatte om det som skjer i bydelen samt hvilke tiltak som settes inn for å 
heve de som er svakest i ulike fag (Ansvar: Kjersti) 

 

Arrangementsgruppa 

Arrangementsgruppa lager en Idèbank for dugnadsmuligheter som kan brukes av 
Hudøy- og Berlingruppene. Ansvar Elin Børøsund (9D). 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 28. februar: Informasjonsmøte for foresatte ved 9. og 10. trinn om hva 
som skjer i bydelen 



 2. mars: Trinnfest for 8. trinn i gymsalen på Morellbakken. Ansvarlig lærer: 
Ane Marte Øksne. FAU organiserer vakter. Ansvar fra FAU: Bror Falck-
Paulsen (8E):  

 8. mars: Dørene åpnes for 9. trinn - Ungt entrepenørskap. Elevene møtes 
kl 18, foreldrene møter kl 19 – Ansvar for salg av kaker/kaffe: 
Berlinkomiteen.  

 15. mars: Trinnfest for 9. trinn i gymsalen på Morellbakken. Ansvarlig 
lærer: Sebastian. FAU organiserer vakter. Ansvar fra FAU: Kari Lundby 
(10E) 

 4. april: Bruk Hue foredrag om nettvett kl 18-20. –Ansvarlig lærer:? Ansvar 
fra FAU: Agnes Bjelkerud (10A). Ansvar for salg av kaker/kaffe: 
Hudøygruppen. 

 6. april: Dørene åpnes for 8. trinn- Ansvar for salg av kaker/kaffe: 
Hudøygruppen (Bror Falck-Paulsen (8E) formidler dette til Hudøygruppen). 

 17. mai: Berlinkomiteen arrangerer kafe (Trygve Iversen (9E) orienterer 
Berlingruppen)  

 Juni: Sommeravslutning 8. trinn 

 Juni: Sommeravslutning 9. trinn 

 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).  

 18-21. September Berlin 2017. Ansvarlige fra FAU: Trygve Iversen (9E), 
Marit Myhre (9A). 

7 Eventuelt 

 Sak meldt fra 10C: Kafèmodellen for utviklingssamtaler er ikke helt heldig 
for alle. Etter opplæringsloven så har man krav på to strukturerte samtaler 
med kontaktlærer, og det er ikke alle som er komfortable med samtaler 
etter kafèmodellen. Måten man gjennomfører utviklingssamtale er 
spesielt viktig i 10 trinn som skal ha karakterer.  
Samtaler etter kafèmodellen gjennomføres i uke 7, og FAU rekker ikke å ta 
opp denne saken med skoleledelsen før dette. Saken tas inn til neste 
formøte med ledelsen. Lærerne har tidligere vært åpne for å avtale 
individuelle samtaler i tillegg til kafèsamtalene for elever som ønsker 
dette. 

 FAU har opprettet en åpen Facebookside som foresatte kan følge. Her vil 
vi dele lenker og legge ut nyttig informasjon. 
https://www.facebook.com/morellbakkenfau/ 
Vi vil fortsatt spre referat og informasjon i de ”vanlige” kanalene for å nå 
de som ikke er på Facebook, men håper å nå ut bedre med informasjon på 
denne måten. 

 

https://www.facebook.com/morellbakkenfau/

