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# BESKRIVELSE 

1 Skoleledelsen informerer (v/ Marit Jensen viserektor) 

 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU): Elevrådsrepresentantene 
presenterte erfaringer fra elevrådkonferansen og hvordan de skal jobbe 
med resultat fra årets elevundersøkelse. Hver elevrådsrepresentant har 
fått oppsummering fra resultatene fra undersøkelsen for sin klasse, og skal 
presentere dette for klassen for å jobbe med læringsmiljøet. 
Elevrådet ønsker en politisk debatt rundt læringsmiljø og fikk innspill fra 
politikerne på hvordan det kan gjøres. Chateu Neuf er booket slik at alle 
elever kan få være med på debatten. 

 Siden forrige FAU møte så har 8. trinn laget klasseregler, 9. tinn har hatt 
en temauke om «Ungt entrepenørskap» og 10. trinn har hatt 
prøvemuntlig. 

 I uke 22 (29.05-02.06) skal elevrådet arrangere «Hei på deg aksjonen» 
Målet er at alle skal føle seg sett og inkludert. Her vi elevrådet trolig 
komme med en henvendelse til FAU om bistand i gjennomføringen. 

 Prøveordning med Åpen skole fire onsdager (fra 8. mars) 
Her blir det blant annet pizza i kantinen fra 14:30 og film fra 16:30 i 
auditoriet. Etter 4 onsdager vil tiltaket vurderes med tanke på å tilby dette 
som et mer permanent tiltak. Vi er spente på hvor mange som kommer! 

 En mor vil holde et innlegg for lærerne om hvordan det er å være mor til 
et barn med dysleksi og erfaringer med oppfølging fra skolen.  

2 Informasjon fra Driftsstyret og annet v/Magnus 

 Driftsstyremøte: Resultat fra elevundersøkelsen ble lagt frem for 
Driftsstyret. Her viser resultatene at viser at 1,5 % av elevene mistrives på 
skolen (3 % forrige gang) og at 25 elever rapporterer at de er misfornøyd 
med relasjon til lærerne. Selv om elevene stort sett trives godt så vil 
skolen ta tak i dette. 
Skolens regnskap viser et mindreforbruk på 2,5 mill. Det ble besluttet å 
lyse ut en ny lærerstilling (lærer med kompetanse innen 



spesialpedagogikk og sosiallære). Det ble også besluttet å ruste opp IKT 
utstyret på skole og kjøpe inn nye pcer til trinnet som har gammelt utstyr. 

 Det bygges ny barnehage (130 plasser) i Bråtenalleen. Vi har god 
barnehagedekning i bydelen, så her vil det kommer det mange tilreisende. 
Dette kan få innvirkning på trafikken rundt Morellbakken skole. FAU vil 
kontakte Grefsen skole for evt samarbeid rundt dette (ansvar: Trygve). 

 Gjennomgang av elevundersøkelsen utsettes neste FAU-møte. 
 

3 Økonomi 

Utsettes til nest møte. 

4 Grupper - Oppsummering 

 

Pedagogisk gruppe 

 Prøveordningen med åpen dag på onsdager skal evalueres i neste FAU-
møte. Dersom tiltaket evalueres godt så må vi utrede sponsing av mat. 
Søke fonds etc. Nærbutikkene? Er det foreldre som har noen kontakter? 
(Ansvar Monica Hall). 

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

 Orienteringskveld/foredrag for elever og foresatte i 9 trinn om yrkesfag ila 
april. Inkludert stands (Ansvar FAU: Kjersti Bolstad). 

 

Arrangementsgruppa 

Arrangementsgruppa har laget en Idèbank for dugnadsmuligheter som kan 
brukes av Hudøy- og Berlingruppene. Ligger på Dropbox. 

 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 15. mars: Trinnfest for 9. trinn i gymsalen på Morellbakken. ”Vi love the 
80thies ” 
Ansvarlig lærer: Sebastian. FAU organiserer vakter (Vaktene er på plass). 
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.  
OBS begrensede plasser, kun plass til en foresatt. 

 6. april: Dørene åpnes for 8. trinn- Ansvar for salg av kaker/kaffe: 
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: Ellen Karin 
Hektoen (8B) (leder Hudøykomiteen). 
Komiteen er opprettet og ansvar for de ulike oppgavene er fordelt.  

 18-21. September Berlin 2017. Ansvarlige fra FAU: Trygve Iversen (9E), 
Marit Myhre (9A). 
Vi kom tidlig i gang med planleggingen for denne turen, så det er mer ro 
rundt opplegget enn tidligere år. Planleggingen går greit og flere grupper 
er ferdig med innsamling av penger.  
Fokus på at vi legger planer som kan videreføres til kommende år. 
 

7 Eventuelt 

 Minner om FAUs Facebookside for foresatte 
https://www.facebook.com/morellbakkenfau/ 

 Neste FAU møte: Tirsdag 4. april kl 17-18 (pga Bruk Hue foredrag som 
starter kl. 18) 

 

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

