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FAU Morellbakken skole – skoleåret 2017–18  

Referat fra møte 8. mai 2017 kl. 18–20  

Sted: Klasserom – 10A Referent: Per K Hilden 

Til stede: 

Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Agniezka Bryn (8A), Per K. Hilden (8B), Ernst Rognstad (8C), Stein 
Yndestad (8D), Linda Schade Andersen (8E), Marianne Wiig (9A), Anita Reime (9B), Svein Olav Rutle 
(9D), Marianne Helstad Nalum (9E), Hebe Brunvand (10A) Aage Kramarics (10B)  
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1  Godkjenning av innkalling og punkter til eventuelt  
2  Godkjenning av referat fra forrige møte  
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5  Kanalplan for Morellbakken skole  

6  

Årshjul – oppsummering og aktiviteter mai-juni 
* 17. mai – program og opplegg 
* Berlin 9. trinn – kort status 
* Avslutning 10. trinn – kort status 
* Avslutning for alle trinn i skolegården 
* Infomøte kommende 8. trinn 

7  Orientering fra arbeidet i Skolemiljøutvalget  
8  Arbeid i gruppene  
9  Oppsummering fra arbeid i gruppene 
10 Eventuelt 
 
1. Valg av referent 
Per K Hilden ble valg til referent i Heidi Bakkens forfall. 
 
2. Godkjenning av innkalling og punkter til eventuelt 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. 
To saker ble meldt til eventuelt:  

- Status og ønske om endring for Natteravntjenesten 
- Orientering om tilbud om foreldreveiledning (ICDP) 

 
3. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Det var ingen kommentarer til referatet fra møtet 10. april 2018. 
 
4. Rapport fra formøte med ledelsen 
• Inntak 8.trinn: 11 elever fikk ikke plass grunnet feil i saksbehandling. Saken skal nå være løst 

(ref. http://nab.no/nyheter/har-funnet-plass-til-de-glemte-disen-elevene-likevel/19.16733) 
• Studietur lærerstab til Stockholm 

Veldig vellykket og bra tur, med tema dybdelæring/Story Line, forarbeid til Læreplan L20. 
Arbeidet fortsetter planleggingsdagen 4. juni. Skoleledelsen takknemlige for at foresatte bidro. 
Erfaringer skoleovertakelse: Det meste fungerte bra. Avgjørende at det var noen ekstra vakter. 
Forbedringer: Vaktene burde vært fristilt og kunne flyttes rundt fritt. Film som var valgt ut av 
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lærer i 10.trinn var noe for sterk/voldsom (det er gitt tilbakemelding til gjeldende lærer).  Til 
neste gang oppnevnes ansvarlig fra FAU som koordinerer sammen med ledelsen.  

• Infomøte for foresatte for kommende 8.trinn 6.juni  
Magnus deltar med informasjon om FAU, viktig med sosial samling tidlig til høsten for hele 
klassen, at det gis en positiv omtale av deltakelse fra foreldre og foresatte ved Morellbakken 
med kort orientering om de mest sentrale aktivitetene foresatte bidrar i. 

• Lærermøte til høsten 
FAU deltar på møte med lærere 29.augusti, 14.45. Tema: Forventninger samarbeid skole/hjem. 
FAU + klassekontakter + rutine ved valg. 

• 17.mai - Flaggheising kl.8. Salg av kake, baguetter m.m. fram til kl.10, i regi av dugnadsgrupper 
8. trinn. 

• Møte med pedagogisk gruppe: 29.mai. Agenda/innspill til agenda vil bli sendt i løpet av kort tid 
til ledelse. 

 
5. Økonomi – kort status 
Fire av fem klasser har betalt inn på Hudøykonto. Forsinkelsen kan skyldes at NRK har endret system 
og at utbetalinger for studiodeltakelse dermed ikke er kommet ennå. 
 
6. Årshjul – oppsummering og aktiviteter mai-juni 
• 17. mai – Program starter kl.08  https://morellbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/17.-mai/  
• Mandag 4.juni – Jobbskygging 8+9.trinn 
• Tirsdag 5.juni – Besøksdag for elever fra Disen og Grefsen.  
• Tirsdag 5.juni – FAU Årsmøte kl.18 
• Onsdag 6.juni – Infomøte kommende 8. trinn 
• Onsdag 13.juni – Dørene åpnes 8.trinn + avslutning i klasse (klassekontakt tar initiativ) 
• Torsdag 14.juni – Dørene åpnes 9.trinn + avslutning i klasse (klassekontakt tar initiativ) 
• Onsdag 20.juni – Morellfest. Avslutning i skolegården til kl.09.45-11. Foresatte som har fri får 

gjerne komme å spise pølse 
• Onsdag 20.juni: Vitnemålsutdeling og avslutning 10.trinn 
• Torsdag 21.juni – Siste skoledag 
• Mandag 20.august – Første skoledag 
• August/Sept– Sosial kveld 8.trinn, Hudøy 9.trinn og Berlin 10.trinn 

 
7. Orientering fra Skolemiljøutvalget 

• Status fra elevrådet 
§ FIFA-turnering finale 8/5. 
§ Kanonballturnering i sluttfase 
§ Trekning eksamen 10.trinn 9.mai 
§ Forbedringspunkter: Mario cart og Kahoot er ikke blitt gjennomført. 

• Prosess for valg av elevrådsordfører. Marit + Marit informerer 14.mai. Frist 22.mai for alle å 
søke. Søkere appell i auditoriet for 8+9.trinn (som har stemmerett). Valget gjennomføres 
31.mai. 

• Skolebesøk av elever fra kommende 8.trinn: Nåværende 8.trinn er ansvarlige for program 
sammen med sosiallærer. 

• Det arrangeres «Jentekveld» 30.mai. Arrangementet presenteres som et samarbeid med 
NRK, men der (partiet) Høyre også er en samarbeidspartner. Det ble uttrykt undring og 
skepsis til at skolen, dersom dette stemmer, gjennomfører elevtilbud i samarbeid med et 
politisk parti. Hva samarbeidet består i og hvilke erfaringer man gjør vil tas opp i FAU i neste 
møte. 

• Operasjon dagsverk (OD). Arrangeres 1. november, under overskriften «Bedre fremtid i 
Palestina». Uka før er det internasjonal uke. 
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8. Arbeid i gruppene 
9. Oppsummering fra arbeid i gruppene 
 
Arrangementsgruppa 
• Årshjulet: Vi gikk igjennom aktiviteter for mai-september og gjorde noen mindre justeringer. 

Årshjulet vil bli tatt opp og oppdatert på første FAU-møte i september. 
• Info til 7.trinnforesatte 6.juni: Viktig å oppsummere aktiviteter og at det blir tydelig at det er 

viktig at alle stiller opp på minst en aktivitet. For 8.trinn er det totalt 33 foresatte som trengs i 
løpet av kalenderåret. 

• FAU blir med på første foreldremøte til høsten for å fortelle om oppgaver og aktiviteter i 
årshjulet (Natteravning kommer i tillegg) 

Pedagogisk gruppe (referert av Anita Reima) 
• Det er avtalt møte mellom pedagogisk gruppe og skolen 29 mai. Dette er kun for 

oppfølging av februarmøtet og ikke et fellesmøte ift kanalplan og andre temaer.  
 

• Forslag til agenda til møte med skolen 29 mai: 
o Oppfølging av forrige møte: - legg ved forrige møtereferat. Noen av punktene har 

innspill nedenfor. 
o FAUs kontaktperson er Per Kristian (8B).  
o Innspill til temaer til en «Pedagogisk kafe» 

§ Informasjonen som ble gitt på siste foreldremøte til 8 trinn ble godt 
mottatt og dette er aktuelle temaer.   

§ Presentasjon av skolens strategiske plan og hvordan skolen jobber med 
dette. 

§ Hvordan finne frem i Its learning – Its learning for dummies. 
§ Foreldre kan være usikre på hvor mye tilbakemelding (elevvurdering) man 

kan forvente å få informasjon om og etterspør ikke når det er mangelfullt. 
Fint om skolen kan gi foreldre informasjon om at de kan ta direkte kontakt 
med lærerne dersom man har spørsmål. 
Viktig at dette blir gitt til alle foreldre – så kanskje dette passer bedre på 
høstens foreldremøte dersom man tror oppmøte til en pedagogisk kafe 
kveld blir lavere enn et foreldremøte. 
 

• Temakveld: foreslår å gå videre med Barnevakten. Karen fortsetter. Ernst kontaktperson 
mellom FAU, skolen og Karen. 
 

• Forslag til temaer til foreldremøte til høsten 
o Selge inn Årshjulet slik at foreldre kan melde seg til aktiviteter 
o «Oversette» Årshjulet til power point. Hva betyr for eksempel Dørene åpnes? etc. 

Agniezka sender oversikten de laget til sin klasse. 
o Få gitt tilgang til årshjulet  
o Selge inn FAU til klassene 

 
• Oppfølging av Evalueringer / tilbakemeldinger (elevvurdering): 

o Hovedmålsetting: Få alle elevene opp på et godt nivå ift deres evne 
o Evalueringer: 
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§ Konstruktiv og anvendbar tilbakemeldinger til elevene  
Ikke generisk informasjon  

§ Foreldre må få mulighet til å være delaktig under utviklingssamtalene 
Flere opplever at foreldrene bare er en stilltiende part ved utviklingssamtalen. 

§ For store sprik i kvalitet fra lærer til lærer pr i dag 
§ Enkel uthenting av tilbakemeldinger / informasjon og tilgjengelig for foreldrene 
§ Opplevd manglede samsvar mellom muntlig tilbakemelding i utviklingssamtaler 

og tallkarakter gitt etter semesteret. 
 

• Annet – ikke for møte med skolen 
o Purre opp foreldreundersøkelsen.  

Neste FAU – sammenligne elevundersøkelse og foreldre undersøkelsen 
 

• Forslag til tema for ped. Gruppe for neste skoleår. 
o Hvordan leser man når man leser informasjon på nett? 

 
• Temakvelder forslag i fremtiden: 

o Mia Börjesson – «å bygge psykisk helse» 
o Nettvett 
o Håvard Tjora 
o Rus: Ikke allment forebyggende, ikke generell skremsel, men mer spisset med tema 

illegale rusmidler, frykt og realisme, tegn og symptomer, hjelp hvis man mistenker, osv. 
Jf. eksempel fra Bærum, her (spilt inn fra Per K, ikke tilstede i gruppemøtet). 

o Seksualitet: utviklingstrekk blant ungdom (nettflørting, pornobruk, ‘sexting’ 
(bildeutveksling), uønsket seksuell atferd, m.m. - en studie viser f.x. at nesten 50% av 
norske gutter 14-17 år regelmessig ser porno på nettet). Her er det mye som er litt tabu 
og litt ukjent og vrient å finne ut av å forholde seg til som foreldre (spilt inn fra Per K, ikke 
tilstede i gruppemøtet). 

 
Eventuelt 
• Natteravn: Salto ønsker at vi utvider både tid og område: fra 20.30 til 00.30, i stedet for 21-01; 

og inkludere senteret og Odeo (som ikke ligger i vårt område nå, men der våre ungdommer er 
blant de mest aktuelle i tendens til samling som nå sees mellom senterets og Odeons åpningstid. 
FAU er positive til forslaget og går inn for at endringer gjøres. 

• Salto inviterer til veiledningstilbud for foreldre (ICDP = International Child Development 
Program) Invitasjon fra Salto er lagt ut på FAU sin Facebookside. 

• Status valg 2018/19: Valg av klassekontakter og FAU-representanter er holdt i noen klasser, 
øvrige gjøres det før sommeren. 

• Neste FAU-møte er Årsmøte og holdes 5. juni 18-20 i auditoriet. Klasserepresentantene bes 
avertere for arrangementet i sine respektive klasser når de mottar innkallingen.  

• Skolefruktordningen. Det trengs ny Skolefruktansvarlig for neste skoleår, hvis det skal 
videreføres. Oppslutningen er nå lav (24 elever totalt for hele skolen i år). Svak regi ved 
skoleårets start kan ha skylden. Marianne 9E tar over koordineringen av dette etter Aage. 

 


