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ÅRSRAPPORT FRA MORELLBAKKEN SKOLE FAU 
Alle foreldre/foresatte ved Morellbakken skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet 
skal fremme foresattes felles interesser og medvirke til at elever og foresatte tar aktivt del i 
arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er binde-
leddet mellom foreldrene og skolen. FAU ved Morellbakken skole har i år, som foregående 
år, bestått av kompetente og engasjerte foreldre, og jobbet aktivt for å skape en best mulig 
skolehverdag for våre barn, med Hudøytur, Berlintur, organisering av julegløgg og 
Natteravn.  

Denne årsrapporten gir en innsikt i arbeidet som er gjort av FAU for inneværende skoleår. 

Medlemmer i  Morel lbakken FAU  

Klasse Navn Klasse Navn 

8A Agnieszka J. Bryn 9D Heidi Bakken 

8B Per Kristian Hilden 9E Marianne Nalum 

8C Thorsteinn J. Skansbo 10A Hebe Brunvand 

8D Stein Yndestad 10B Aage Kramarics 

8E Linda Schade Andersen 10C Elisabeth Lange 

9A Marianne Wiig 10D Jan-Tore Gløtta 

9B Anita Reime 10E Trygve Iversen 

9C Erik Langholm   

 

Styrets sammensetning 

Verv Navn Periode 

Leder Magnus Vik Lagerberg 2017/18 

Nestleder Thorsteinn J. Skansbo  2017/18 

Sekretær Heidi Bakken 2017/18 

Økonomiansvarlig Linda Schade Andersen 2017/18 
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FAU-møter 
FAU-møtene er blitt avholdt hver første tirsdag i måneden, kl. 18–20 i klasserommet til 10A. 
Første halvtime av møtet er forbeholdt en orientering fra skolens ledelse, etterfulgt av møte i 
arbeidsgruppene. Møtet avsluttes med en oppdatering fra arbeidsgruppene i plenum. 

Det er avholdt 9 FAU-møter i 2017/18; 4 før jul og 5 etter jul. FAUs årsmøte ble avholdt i 
juni. Alle godkjente referater er publisert på skolen hjemmeside. Referater sendes også ut til 
foresatte via klassens FAU-representant. 

FAU administrerer ”Morellbakken FAU”; en Facebook-gruppe for alle foresatte på 
Morellbakken.  

Internt i FAU har vi tatt i bruk Slack som er et gratis samhandlingsverktøy. Det har vært en 
kanal for transparent dialog, og et tillegg til dialog på e-post. Vi har blandet erfaring med 
verktøyet. Skal det tas i bruk kommende år må man ha tydeligere kjøreregler fra start. 

Vi mottar gjerne innspill og konstruktive tilbakemeldinger på faumorellbakken@gmail.com  

Formøter med skolens ledelse 
Leder og nestleder har hatt månedlige formøter med rektor og assisterende rektor. Det er 
leder som tar initiativ til møtene, som avholdes i møterom på skolen. Agenda avstemmes i 
forkant og resultatet er bl.a. et bedre grunnlag og koordinert orientering fra ledelse på FAU-
møtene.  
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ÅRSRAPPORT FRA FAU-STYRET 
Styrets oppgaver har vært å organisere arbeidet i FAU og forvalte økonomien; i tillegg har 
styret hatt ansvar for å svare på høringsuttalelser, delta med representanter i samarbeids-
organer og håndtere andre oppgaver som ikke naturlig løses av arbeidsgruppene. 

Samarbeidsorganer 

Samarbeidsutvalget for skoleutvikl ing  
Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) er et forum der FAU-
representanter fra barne- og ungdomstrinnet i Nordre Aker kan drøfte og fremme 
skoleutviklingssaker som berører bydelen. Thorsteinn Skansbo (foresatt 8C) har vært 
Morellbakkens representant på møtene. 

Det har vært avholdt tre møter i SUSNA dette skoleåret; ett av møtene på vår skole.  
Sentrale temaer har vært flytting av inntaksgrenser, elevtallsutvikling og skolebehovsplan. 
Det har ikke vært behandlet saker av særlig betydning for Morellbakken. 

Oslo Kommunale Foreldreutvalg  
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunn-
skolen i Oslo kommune, hvor alle FAUene er representert. Formålet med Oslo KFU er å 
styrke hjem–skole-samarbeid og påvirke den kommunale skolepolitikken til elevenes beste. 
Oslo KFU organiseres etter skolegrupper, som har møter med faglig påfyll og dialog omkring 
relevante temaer mellom FAU-representantene. I skoleåret har det vært arrangert 4 møter i 
skolegruppen, samt årsmøtet i Oslo KFU, og leder har deltatt på 3 av de 4 møtene.  

Oslo KFU arrangerer grunnkurs for nye FAUer hver høst. Møtene i regi av Oslo KFU har vært 
en god arena for samarbeid mellom FAUene i nærområdet, og for å få innsikt i hvilke saker 
det jobbes med på politisk nivå og i Utdanningsetaten.  

Leder og FAU-medlem deltok også på Foreldrekonferansen 2018. Konferansen gikk av 
stabelen torsdag 15. mars, på Helsfyr. Her var det bl.a. foredrag av Oslos første mobbe-
ombud, utdanningsaktivisten Håvard Tjora, byens utdanningsdirektør samt byråden for 
oppvekst og kunnskap. Tema for året var inkludering, deltakelse og mestring. 

Drif tsstyret 
Driftsstyret har som oppgave å forvalte skolens ressurser til skolens og elevenes beste, og 
kan sammenlignes med et styre i en bedrift. Målet med Driftsstyret er at alle organer i skolen 
skal være samlet i ett besluttende organ.  

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra 
bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom 
direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. 
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Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å 
overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens 
samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig 
betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.  

 

Drif tsstyrets sammensetning 

Navn  Periode  Rolle  

Heidi Grette   2013–19 Medlem/leder  

Ernst Rognstad 2017–18 Medlem 

Monica Hall 2016–18 Vara 

Tone-Elise Steig   2015–17  Vara  

Magnus Vik Lagerberg 2016–18  Vara  

 

Hovedoppgavene er: 
• å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer 
• å vedta strategisk plan for skolen 
• å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver 
• å behandle resultater fra brukerundersøkelser 
• å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

FAU-leder og -nestleder sitter som regel som faste representanter i Driftsstyret ved 
Morellbakken skole. I tillegg har forrige års FAU valgt inn 3 foreldrerepresentanter som 
varamedlemmer til styret. Driftsstyret møter 4 ganger i året. 

Har du spørsmål eller saker å melde kan du henvende deg til 
driftsstyret.morellbakken@gmail.com   

Skolemil jøutvalget 
Hensikten med skolemiljøutvalget (SMU) er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et 
godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. 
Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være 
representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. 

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel 
kan SMU behandle brukerundersøkelsen og se på hva som kan forbedres på skolen ut fra 
svarene. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se til at 
forbedringer blir gjort. 

I skoleåret 17/18 har SMU behandlet elevundersøkelsen og fått informasjon og oppdatering 
fra elevrådet. 

Skolemil jøutvalgets sammensetning: 
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Navn Funksjon 

Marit Jensen Ass. rektor/ leder 

Siv Lande Rektor/ sekretær 

Marit Valen Senstad Lærerrepresentant 

Arman Elevrepresentant 

Hanne Elevrepresentant 

Heidi Grette Foreldrerepresentant 

Magnus Vik Lagerberg Foreldrerepresentant 

Stefan Lauridsen Politisk oppnevnt, Høyre 

 

Økonomi 
Økonomiansvarlig 2017/18: Linda Schade Andersen 

FAU har en god og ordnet økonomi. FAUs inntekter fordeles direkte til det klassetrinn som 
har generert inntekten ved dugnadsarbeid. FAU som sådan har ingen inntekter. 

FAU har egen bankkonto for hvert årstrinn. Kontoen følger trinnet gjennom årene på 
Morellbakken. Kontoen vil brukes til innsamling ved dugnadsarbeid til Hudøy for 8. trinn og 
til Berlin for 9. trinn. Eventuelle restbeløp på konto på 10. trinn går til arrangement ved 
Vitnemålsutdeling.  

I tillegg er det en konto for FAU og en for elevrådet. Elevrådets konto forvaltes etter instruks 
fra elevrådet.  

Alle FAUs kontoer er knyttet opp mot Vipps. 

Konto   Vipps  Kontonummer  

Elevrådet  98616  1503 69 93925  

FAU  98617  1206 75 61412  

2004- kullet  98618  1503 58 84693  

2003- kullet  98622  1503 60 06002  

2002- kullet  98621  1503 60 06010  

 

Vipps brukes primært av klassekontaktene for større overføringer fra klasseinntekter i 
forbindelse med forskjellige dugnadsaktiviteter. Dette for å forenkle oversikt og oppfølging 
da Vipps-overføringer ikke inkluderer bilag. 
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Regnskap, FAU Morellbakken skole; 
1.  juni  2017 ti l  24. mai 2018  

   

FAU-konto 
 

Kontonavn Konto 
 

FAU-konto 1206.75.61412 
 

   

 

Inngående saldo 
per 1.6.17 

Utgående saldo 
 per 24.05.18 

 
23 353 22 803 

   
   
Forklarende tekst Utgifter Inntekter 

Gave ledelsen  -690 0 

Gløggservering 2017  -1 591 0 

Kaffesalg foreldremøte 13.06  0 250 

Omkostninger DNB (juni 17–april 18)  -1 169 0 

RENTER  0 25 

Tilbakeføring Visa Debetkort  0 300 

Vipps per 02. juni 2017, FAU  0 870 

Vipps per 14. juni 2017 
Morellbakken 9. trinn 0 20 

Vipps per 14. juni 2017, 

FAU Totalt 0 156 

Vipps per 20. juni 2017 
Morellbakken 8. trinn 0 1 075 

Vipps per 22. juni 2017 
Morellbakken 10. trinn 0 205 

Totalsum -3 450 2 901 

   
Oppbrukt egenkapital 

 
550 
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Elevrådet 
 

Kontonavn Konto 
 

Elevrådet 1503.69.93925 
 

   

 

Inngående saldo 
per 1.6.17 

Utgående saldo  
per 24.05.18 

 
12 700 28 518 

   
Forklarende tekst Utgifter Inntekter 

Overført etter 2001-kullet 
 

15 800 

RENTER 
 

18 

Totalsum 0 15 818 

   
   
Økt egenkapital 

 
15 818 
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2002-kul let 
 

Kontonavn Konto 
 

2002-kullet 1503.60.06010 
 

   

 

Inngående saldo  
per 1.6.17 

Disponibelt beløp 
per 24.05.18 

 
3 40 499 

   
Forklarende tekst Utgifter Inntekter 

Innbetaling Berlin 0 12 276 

Innbetaling til skoleball 10. trinn 0 39 056 

Overført videre til Berlinkonto -12 276 0 

Overskudd etter Berlintur 2017 0 37 207 

Pepinos Pizza – skoleball 10. klasse -17 042 0 

Pro Dj Norge AS – skoleball 10. klasse -15 205 0 

Drikke – skoleball 10. klasse -3 520 0 

Totalsum -48 043 88 539 

   
   
Økt egenkapital 

 
40 496 
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2003-kul let 
 

Kontonavn Konto 
 

2003-kullet 1503.60.06002 
 

   

 

Inngående saldo 
per 1.6.17 

Disponibelt beløp  
per 24.05.18 

 
12 16 702 

   
Forklarende tekst Utgifter Inntekter 

Hudøy - Buss  -29 000 0 

Hudøy - Leie lydanlegg -1 500 0 

Hudøy - Mat -47 712 0 

Hudøy - Stiftelsen  -50 706 0 

Inntekt Åpne dører 0 7 395 

RENTER 0 36 

Til Berlin  0 28 600 

Til Hudøy 0 101 390 

Vipps 2003-kullet 0 8 186 

Totalsum -128 918 145 608 

   
   
Økt egenkapital 

 
16 690 
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2001 & 2004-kul let 
 

Kontonavn Konto 
 

2001 & 2004-kullet 1503.58.84693 
 

   

 

Inngående saldo 
per 1.6.17 

Utgående saldo 
 per 24.05.18 

 
54 719 128 043 

   
Forklarende tekst Utgifter Inntekter 

10. klasse ball - Blomster / gaver -4 482 0 

10. klasse ball - dobbel utbetaling -2 096 0 

10. klasse ball - festutstyr -2 096 0 

Innbetaling 10. klasse  0 21 888 

Mamounia AS - drikke til 10. klasse ball -21 614 0 

Matspesialen AS - mat 10. klasse ball -25 897 0 

RENTER 0 25 

Scanhall AS - ballongpynt -1 200 0 

Shui Consulting Rebekka Z. Rei - DJ 10. klasse -5 500 0 

Til Elevrådskonto fra 2001-kullet -15 800 0 

Til Hudøy 0 128 000 

Tilbakebetalt 10. klasse ball - dobbel utbetalt 0 2 096 

Totalsum -78 686 152 009 

   
   
Økt egenkapital 

 
73 324 
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Pedagogisk gruppe  
Leder: Anita Reime (9B) 

Pedagogisk gruppe har jobbet for å få til et tettere samarbeid mellom skolen og FAU. Det har 
for skoleåret 2017/18 vært avholdt to møter; ett i februar og ett i mai.  

Tema for samarbeid i løpet av året:  

Foreldre/foreldreyrker som ressurser 
I forhold til yrkesveiledning / informasjon ser skolen for seg to arenaer. 

A. Yrkesveiledning som arrangeres i regi av skolen med Lars Thore Bækkelund som 
hovedansvarlig.  

B. Skolen har hatt foreldre som har kommet til skolen og presentert sine yrker. Dette 
har vært veldig godt mottatt blant både elever og lærere. Skolen ønsker seg en 
«ressursbase»: Foreldre som kan kontaktes for å snakke om yrker/fagområder. 

Skolen ønsker et samarbeid med FAU for å etablere en slik «ressursbase». 

Temakvelder / foreldrekvelder / foreldremøter 
Foreldremøter arrangert av skolen: 
Skolen ønsker et samarbeid med FAU og pedagogisk gruppe for å finne aktuelle temaer, 
relevante for det enkelte trinn, og aktuelle diskusjonstema i klassene. Det er også et ønske 
at FAU informerer på de klassevise foreldremøtene. FAU vil få til et fast opplegg rundt 
presentasjon av skolens årshjul på første foreldremøte høsten 2018. 

Skolen ønsker å arrangere pedagogisk kafe. 
 
Innspill til tema:   
• Presentasjon av skolens strategiske plan og hvordan skolen jobber med dette 
• Hvordan finne frem i Its learning – Its learning for dummies 

Temakvelder arrangert av FAU 
Det ble ikke gjennomført noen temakvelder i skoleåret 2017–18 da det var et større opplegg 
i bydelen med flere foredrag som var tilgjengelig for alle foreldre.  
For skoleåret 2018–19 ønsker FAU å få til en temakveld. 

Elev-evalueringer og foreldresamtaler 
Dette er et av de viktigste temaene gruppen har jobbet med dette skoleåret. Både skolens 
ledelse og pedagogisk gruppe er enige om at det her kan gjøres forbedringer slik at det blir 
et enda bedre verktøy for både elev, foreldre og skole: 

• En evaluering må være konstruktiv og anvendbar ift. tilbakemeldinger for eleven, og ikke 
generisk informasjon 

• Det er stor variasjon i tilbakemeldinger og vurderinger fra de ulike lærerne  
• Det bør tilrettelegges for at foreldre får en mer aktiv rolle under utviklingssamtalene 
• Det bør være enkelt å hente ut tilbakemeldinger / informasjon for elev og foreldre 
• Det bør være samsvar mellom muntlig tilbakemelding i utviklingssamtaler og tallkarakter gitt 

etter semesteret 
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I arbeidet med evaluering og samtaler har gruppen basert seg på informasjon fra elev-
undersøkelse samt tilbakemeldinger fra foreldre som har tatt direkte kontakt med FAU-
representanter. Det er ikke gjort noen egen spørreundersøkelse til foreldrene på 
Morellbakken på dette temaet, men det har vært diskutert. Det er gjort en større foreldre-
undersøkelse i Oslo, og så fort resultatene fra denne foreligger vil pedagogisk gruppe se om 
det er andre tema som gruppen bør jobbe med for skoleåret 18/19. 

Arrangementsgruppa  
Leder: Magnus Vik Lagerberg (9C) 
Fokus for gruppen har vært å koordinere og strukturere alle arrangement som gjennomføres 
i samarbeid med skolen og foresatte. 

Årshjulet 
Ansvarlig: Stein Yndestad og Magnus Vik Lagerberg. Årshjulet oppdateres jevnlig og er en 
del av arbeidet til arrangementskomiteen. 

Årshjulet gir en oversikt over aktiviteter som involverer foresatte. I oversikten finnes 
beskrivelse av aktiviteten, dato, trinn som er involvert, type arrangement, ansvarsområder 
og forventet antall foresatte som skal bidra. Årshjulet publiseres og oppdateres her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1lNUQr_ULBIoZrUnqKyOkhSNV75IBFcVl6yV4GL
RBTwE/edit#gid=0  

Julegløgg 
Ansvarlig: FAU-representanter 10. trinn. 

Dette arrangementet ble holdt første skoledag i desember. FAU serverte elevene gløgg, 
pepperkaker og god julestemning ved skolestart.  

Åpen skole 
Ansvarlig: Stein Yndestad (8D) 

FAU organiserte Åpen skole. Intensjonen var å gi elevene et sted å gå etter skoletid i den 
mørke tiden. Kantinen ble åpnet og det var matsalg, spill og filmfremvisning. Frivillige 
foreldre organiserte arrangementet, og sto for innkjøp av salgsvarer og dekorering av 
lokalet. Etter tre ganger der oppmøtet hadde vært veldig lavt ble ordningen avviklet. 
Intensjonen var å gjennomføre Åpen skole frem til vinterferien, og dette kan være en god 
idé for senere år, men vil kreve bedre informasjon fra skolens side slik at oppmøte blir bedre. 
Uten en god plan for hvordan arrangementet kan markedsføres overfor elevene er det 
tvilsomt om arrangementet bør settes i gang til neste år. 

17. mai-cafe 
Ansvarlig: Hege Kippenes Skogmo med foresatte fra 8.trinn  

I forbindelse med skolens 17. mai-arrangement ble det arrangert FAU-cafe med salg av kaffe 
og kaker. Cafeen var i kantinen. Det kan vurderes å (ved pent vær) å holde arrangementet 
utendørs i skolegården ved flaggstangen. Inntektene gikk uavkortet til finansiering av 
Hudøy- og Berlin-turene. 
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Arbeidsgrupper på trinnene 

Hudøytur 
Ansvarlig fra FAU: Magnus Vik Lagerberg (har bestilt og signert leieavtale for oppholdet) 

I samarbeid med skolen inviterer FAU til felles skoletur for 9. trinn til Hudøy hver høst.  
Turen går over 3–4 dager i månedsskiftet august/september. Dette er en fantastisk start på 
skoleåret for ungdommer, lærere og de foresatte som blir med.  

FAU har ansvar for å nedsette en komité for turen. Hege Klippens Skogmo leder denne for 
turen høsten 2018. 

Lærerne står for det pedagogiske opplegget på dagtid, mens foreldrene er ansvarlige for det 
praktiske rundt oppholdet, som kjøkkenvakt, badevakt og natteranglingsvakt. Dette er en 
hyggelig tur for de foresatte også – og en enestående sjanse til å bli godt kjent med barnas 
omgangskrets.  

Erfaring har vist at slike turer skaper en helt spesiell kontakt mellom elever, lærere og 
foresatte. Dette er minner både ungdommer og voksne vil bære med seg resten av livet.  

En klassetur i Morellbakken skoles regi er forankret i læreplanverket. Skoleturen til Hudøy 
knyttes opp mot kompetansemål i kroppsøving (KRØ) og naturfag (NAT).  

Berl intur 
Ansvarlig fra FAU styret: Heidi Bakken og Magnus Vik Lagerberg 

Morellbakken skoles elever på 10. trinn reiser hvert år til Berlin. FAU har ansvar for å 
nedsette en komité for arrangering av kommende skoletur. Skoleturen er et samarbeid 
mellom skole og foresatte, men skjer på foresattes initiativ.  

Temaet for turen forankres i læreplanen og bearbeides før og etter turen. Reisen skjer i 
september. Elevene finansierer turen med midler samlet inn ved dugnadsarbeid.  

Skoleturen er forankret i Driftsstyret som i 2016 fattet følgende vedtak:  

“Driftsstyret godkjenner at det arrangeres skoletur til Berlin/Polen som et samarbeidsprosjekt 
mellom skolen og foresatte. Forutsetningen er at det skjer på foresattes initiativ, at gratis-
prinsippet blir ivaretatt og at retningslinjene for skoletur blir fulgt.  

Lærerdeltakelse skal være frivillig, og godtgjøres etter gjeldende avtaler”.   

Vitnemålsutdel ing 10. tr inn 
Ansvarlig: Trygve Iversen og Elisabeth Lange 

I forbindelse med vitnemålsutdelingen for 10. trinn arrangeres det en høytidelig seremoni for 
elever og foresatte, og den avsluttes med en fest for elevene. Årets vitnemålsutdeling med 
påfølgende elevfest holdes på Cosmopolite (Torshov), 20. juni 2018.  
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Skolefruktordningen 
Ansvarlig: Aage Kramarics 

FAU administrerer fruktabonnement for de elevene som ønsker dette gjennom Skolefrukt.no, 
se http://www.skolefrukt.no/. Det har i 17/18 bare vært 24 elever som har benyttet seg av  
ordningen 

Natteravnordningen 
Ansvarlig: Anita Reime (9B) 

FAU administrerer Morellbakkens bidrag til Natteravnordningen, som utføres i samarbeid 
med Engebråten skole. FAU kom for sent i gang med å organisere natteravnene høsten 
2017. Morellbakken har ansvaret for høsten og Engebråten har ansvar for våren. Det har 
vært flere møter med Truls Erik Haugen, Miljøterapeut i bydel Nordre Aker og Salto. 

Morel lbakkens skole IKT-gruppe 
Ansvarlig: Magnus Vik Lagerberg 

Fokus for gruppen har vært på kanalstrategi og kommunikasjon til foresatte. Dette var ett av 
områdene skolen scoret lavest i foreldreundersøkelsen, og ett av satsningsområdene i 2018. 
En app for kommunikasjon mellom foresatte, elever og skole er under utvikling av 
Utdanningsetaten. Denne skal lanseres til skolestart 2018.  

Videre arbeid med å videreutvikle kanalplanen i samarbeid med ledelsen vil fortsette til 
høsten, i påvente av at ny app blir rullet ut. 

 


