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# BESKRIVELSE 

1 Informasjon fra formøte med skoleledelsen (v/ Heidi og Magnus) 

 Foreldremøter: Det vil arrangeres foreldremøter i slutten av april og 
starten av mai. Heidi/Magnus vil delta på lærernes fellesmøte i forkant av 
foreldremøtene og informere om FAU og hva det innebærer av 
ansvar/oppgaver for de som stiller som representanter. 

 Foreldremøte nytt 8. trinn: Den 12. juni vil det være foreldremøte for nytt 
8. trinn. FAU-ledelsen stiller og informerer om FAU-arbeidet ved 
Morellbakken. 

 Åpen skole etter skoletid har nå vært gjennomført 4 onsdager. Tiltaket 
skal evalueres. Her vil man blant annet gjennomgå erfaringer så langt, 
innhold, tidspunkt, hyppighet m.m. Monica Hall fra FAU evaluerer 
sammen med skoleledelsen, og evalueringen legges frem i FAUs mai-
møte. Dersom tiltaket viderføres så vil det fortsatt være noe behov for 
bistand fra foresatte til vakter mm.  FAU vil diskutere med elevrådet hva 
annet det kan være interssant at foresatte bidrar med.  

 Klarere bestillling/informasjonsflyt ved bistand til arrangementer:  FAU 
har spilt inn at vi ønsker en klarere bestilling/informasjonsflyt ved bistand 
til ulike skoleearrangementer, feks vakter til skolefester. Her må det 
oppnevnes en ansvarlig lærer for hvert arrangement, slik at FAU får en 
bestilling på hva som forventes og kan kommunisere dette til foresatte. 
For å være orientert så ønsker FAU kopi av invitasjoner til arrangementer 
som blir sendt ut fra lærerne. 

 Dato for dørene åpnes (Sommeravslutning):  
8. trinn: 13 juni 
9. trinn: 14. juni 

 Informasjon om salg av bevertning ved ulike arrangement. Det er 
ønskelig at det informeres om salg av bevertning på hvilke arrangement: 
Man kan feks skrive dette på skolen hjemmeside under de ulike 



arrangementene 

 17. mai: Morellbakken har fått plass litt langt bak i toget (plass 90). I år er 
vi så heldige å få Lambertseter ungdomkorps foran oss, så nå blir det 
musikk i toget! Det kommer nærmere informasjon om arrangementet på 
dagen(Ansvarlig lærer: Gloppen). Her vil det blant annet være flaggheising 
kl 08, tale ved rektor og elevrådet samt bevertning i kantina. 
Heidi er i kontakt med flaggfabrikken for foring av fanen.  

2 Elevundersøkelsen 

Saken utsettes til neste møte. Rektor Siv Lande vil sette sammen en presentasjon 
om årets resulat og går igjennom denne på neste FAU-møte. FAU-
representantene videreformidler dette til sine respektive klasser.   

3 Kafèmodellen 

Det har vært positivte og negative tilbakemeldinger på kafèmodellen som fora for 
utviklingssamtaler. Modellen stiller krav til struktur og forberedelse. Den 
oppleves å fungere godt når lærerne er godt forberedt, men ikke så godt om 
dette ikke er tilfelle eller når ungdommene skal styre samtalen selv. Da blir 10 
minutter lite tid. Modellen vil evalueres. Her vil man blant annet vurdere form, 
påmeldingsmuligheter, tid etc. FAU spiller inn at det kan være nyttig at ledelsen 
utformer en mal for hvordan denne type samtaler bør forberedes og 
gjennomføres. 

FAU ønsker å gjennomføre en kort spørreundersøkelse til foresatte om 
synspunkter på kafèmodellen (Pedagogisk gruppe lager utkast). 

4 Endring av FAU vedtekter 

Utkast til endring av FAU-vedtekter legges frem på årets siste FAU-møte, 6. juni. 
Dette blir et årsmøte hvor alle foreldre inviteres. Her vil vi i tillegg gå igjennom 
årets FAU-saker og økonomi. 

5 Økonomi 

Gjennomgang av de ulike konti. 

6 Eventuelt 

Berlinturen: Komiteen ønsker tid på neste foreldremøte for å informere og om 
opplegget. Heidi sjekker dato for foreldremøte og formidler ønsket om tid til Siv 
Frist for innsamlig av penger til turen er 1 mai. Per nå har 2/3 av beløpet kommet 
inn. Det er 15 foreldre (+ 5 reserver) som har meldt seg til turen. Programmet for 
turen er klar Aktive fredsreiser). Rominndeling utføres av lærerne.  
 Årets komitè ønsker erfaringsoverføring til neste trinn i oktober etter at turen er 
gjennomført. Ny komitè bør som i år bestå av 2 representanter for hver klasse. 
Skoleledelsen vil til da ha ferdigstilt skriv for skolens føringer for Berlintur. 

Hudøy: Her er man godt igang med innsamlig og organiseringen forøvrig 

10. trinn avslutning: Komiteen har hatt møte med skolen. Skolen har ansvar for 
vitnemålsutdeling og den offisielle delen. FAU ansvar for festen etterpå. 
Arrangementet holdes på Cosmopolit fra 18 til 23.30. Påmelding åpner i mai. 
Under avslutningen trenger man noe bistand fra foresatte til matservering, 



rydding og vakthold. Nærmer informasjon kommer. 

 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

 6. april: Dørene åpnes for 8. trinn- Ansvar for salg av kaker/kaffe: 
Hudøygruppen  

 17. mai: Ansvarlig lærer: Gloppen. Ansvar for kafe: Berlinkomiteen. 

 13. juni: Sommeravslutning (Dørene åpnes) for 8. trinn. Ansvar fra FAU: 

 14. juni: Sommeravslutning (Dørene åpnes) for 9. trinn. Ansvar fra 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: Ellen Karin 
Hektoen (8B) (leder Hudøykomiteen).  

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

 


