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# BESKRIVELSE 

1 Informasjon fra skoleledelsen v/rektor Siv Lande 

Elevundersøkelsen:  

Siv Lande viste indekser for 2016 sammenlignet med 2015 hvor resultatet for alle 
trinn ved Morellbakken er slått sammen. Hovedinntrykk er at skolen har gode 
resultater selv om de er litt svakere sammenlignet med 2015. Noen av 
spørsmålene i elevundersøkelse er endret fra tidligere år, så alt er ikke 
sammenlignbart med tidligere år. 

Det er godt over 90 % som trives godt eller svært godt ved skolen. Noen få trives 
ikke godt, og dette tar skolen på alvor. 

I år som forrige år er det lite mobbing ved skolen. 1,8 %  sier de har blitt mobbet 
flere ganger i uken. Dette har skolen sterkt fokus på. Ingen skal oppleve dette. Av 
de de som opplever mobbing er det desverre flere som ikke sier noe. Vi må 
oppfordre elever til å si ifra slik at det kan bli iverksatt tiltak. 

Rektor ønsker at vi sammen kan jobbe videre med skolemiljø sammen til høsten. 

Alle klasser har gått inn i sine resultater, og jobber med disse. Elevrådet er også 
involvert i dette arbeidet, og setter i gang en kampanje i mai som fokuserer på at 
alle skal hilse på hverandre på skolen - ”Hei på deg kampanjen” 

Inne på skolens hjemmside kan du lese mer om elevundersøkelsen:  
Gå inn på Morellbakken skole < Om skolen < min.osloskole.no 

http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=497890314
0270216680 

 

http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=4978903140270216680
http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=4978903140270216680


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

 Heidi og Magnus skal ha en presentasjon for lærerne i uke 19 om hva det 
innebærer å være FAU/Klassekontakt og hvilke oppgaver som ligger til de 
ulike vervene. 

 Det blir foreldremøter i juni – Her vil man først ha en felledel for trinnet 
før man så går klassevis. I de klassevise samlingene vil det være mulighet 
til å gi gave til lærerne. 

 Sommeravslutningene er i år valgt å kun bestå av et fellesarrangement for 
hele trinnet ( 8. og 9. trinn) med grilling i skolegården. 

 Den 12. juni vil det være foreldremøte for nye 8. trinn. Heidi/Magnus 
presenterer foreldresamarbeidet ved skolen og forventninger. 

3 Evaluering Åpen skole v/Monica Hall 
Tiltaket er gjennomført 4 onsdager. Erfaringen er at mange kom, og at dette var 
et positivt tiltak. Elevrådet og skoleledelsen ønsker å fortsette, og FAU støtter 
videreføring. Monica Hall bidrar med oppstart neste skoleår. 

Vi erfarte at når været var fint så ville mange heller være ute. Til neste skoleår vil 
dette derfor vær en høst/vinteraktivitet med oppstart etter høstferien og varighet 
frem til vinterferien. 

For å gjennomføre Åpenskole trenger vi hjelp av to foresatte hver gang og det vil 
bli organisert vaktlister 

Vi fortsetter med åpen skole på onsdager etter ønske fra elevene selv. Vi vet at 
Trikkehallen har et arrangement sammen dag, men dette er kun et tilbud for 8. 
trinn. 
FAU takker Monikca Hall for å ha holdt tak i dette arrangementet!! 

4 17. mai 

Morellbakken går sent i toget i år (nr 99). Ansvarlig lærer: Gloppen. 

Program for dagen blir som følger (eget program kommer):  

 08:00 - Flaggheising: Dette bli ivaretatt av noen få 

 09:00 - Kafe og mingling i skolegården. Det settes ut benker og bord i 
skolegården (Freddy). 

 09:30 - Tale ved elevrådet 

 10:30 - Avgang fra skolen ned til byen 
Skolen og FAU oppfordrer alle til å delta i toget. Elevene som går i toget vil 
krysses både inn og ut for å holde oversikten, så vi oppfordrer til at ingen kommer 
inn i toget/forlater toget underveis. Det er 2-3 lærere per trinn som deltar i toget. 
Magnus stiller fra FAU i toget for 8. trinn pga for få lærere her.  
Det er økt sikkerhet rundt årets 17. mai-tog/arrangement sentralt.  

5 Morellbakken skoles føringer for kommende Berlinturer 

FAU og skolen har sammen utarbeidet retningslinjer for kommende Berlinturer. 
Disse ble gjennomgått i møtet. Retningslinjene skal godkjennes av skolen og vil bli 
tatt opp som egen sak på et kommende FAU-møte. Målsettingen er at de skal 
være godkjent til 2003 kullet skal på tur. Berlinturen er en tur i regi av 



foreldre/foresatte, og bør settes som sak på foreldremøtet til jul i 8. trinn, slik at 
man har mulighet til å stemme over om turen skal gjennomføres i 10. trinn.  

 

6 Økonomi 

Ingen bevelgelse på de ulike konti denne måneden. 

Det er opprettet VIPS for de ulike trinnkontoene som kan benyttes til ulike 
arrangementer. 

Konto   Vipps  

2001- kullet  98618  

2002- kullet  98621  

2003- kullet  98622  

 

For å samle inn penger til 10. trinssavslutning vil vi benytte Deltaker.no 

7 Arbeid i grupper gikk ut 

Kommende arrangementer og ansvarlige for koordinering:  

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

 12. juni: Informasjonsmøte for nytt 8. trinn. Ansvar servering: FAU 

 13. juni: Foreldremøte 8. trinn. Ansvar fra FAU: Astrid 8D (kaffe/te til 
inntekt for FAU). 

 13. juni: Foreldremøte 9 trinn. Ansvar fra FAU Elin 9D (kaffe/te til inntekt 
for FAU) 

 19. Juni: Sommeravslutning (Dørene åpnes) for 8. trinn. Ansvar for 
organisering av grilling/kakesalg: Hudøykomiteen. (Ansvar FAU: Ellen 
Karine, 8B) 

 20. Juni: Sommeravslutning (Dørene åpnes) for 9. trinn. Ansvar for 
organisering av grilling/kakesalg: Kommer (Ansvar FAU: Kommer)  

 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 Karine 
Hektoen (8B) (leder Hudøykomiteen).  

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

 

8 Eventuelt 

 Vi oppfordrer til å følge Morellbakken FAUs Facebookside! 

 Årshjul: Magnus har laget et årshjul som lister alle arrangement og hva 
som forventes av foredrebidrag gjennom skoleåret. Dette vil gjennomgås 
på skoleårets første FAU –møte. Det kom frem et ønske om at årshjulet 
gjøres tilgjengelig for alle foresatt også. 



 Spørreundersøkelse om Kafèmodellen. FAU ønsker å gjennomføre en 
kort spørreundersøkelse til foresatte om synspunkter på kafèmodellen. 
Pedagogisk gruppe lager utkast og Magnus distribuerer ila mai. 

 Flere opplever at datoer for prøver blir flyttet tett innpå. Dette er uheldig 
for både foreldre og elever ift plalegging.  

 Neste FAU-møte blir et årsmøte. Her blir alle foresatte blir invitert. Utkast 
til endring av FAU-vedtekter legges frem på dette møtet, og vil vil i tillegg 
gå igjennom årets FAU-saker og økonomi. 
 

 


