
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020  

 

Referat fra møte 3. desember 2019 kl. 18.00–20.00  
Sted: Kantinen 

Referent: Ane Lunde 
 
Til stede: Knut Ramstad 8a, Anne Strand-Andersen 8b, Hågen Ljøgot, 8c, Tone Dahle 8d, Tuva 
Rosenlund 8e, Thomas Horn 9a, Helga Aasdalen 9b (vara), Jon Storstein 9c (vara) Kirsti Manum-Fystro 
9d, Merete Onshus 9e, Marit Sørheim 10a, Kristina Johansen 10b, Ane Lunde 10c, Janne Eide Solvang 
10d, Helle Christoffersen 10e (vara) 
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1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Godkjent. Sak under eventuelt:  Sosialt arrangement for FAU tidlig heller enn sent 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent  
 

3. Informasjon fra formøte/ledelsen 
Marit Jensen orienterte. 
Dørene åpnes. 
10. tr.- Bare felles arrangement fra kl. 18-20. Karen Baltersen, 10. tr organiserer 
Informasjon sendes ut av organisatorer og legges ut på nett 
 
Kort orientering om oppfølging av Foreldreveilederen.  Mål: revitalisere folderen, forbedre 
tilbakemelding, utviklingssamtaler mm. Må starte med å revidere IKT-løsning. Skolen ønsker 
å se på denne løsningen. 
– dette arbeidet starter nå. Sparkes i gang av møte mellom Janne Solvang, leder pedagogisk 
gruppe og Marit Jensen. 
 
Driftssjefen på skolen er sykmeldt. 
 
 

4. Informasjon fra KFU  
Informasjon fra KFU-møtet 20. november: 



• Etterspør rettningslinjer for hvordan lærere skal bruke It’s Learning. 
Skoler og lærere bruker dette forskjellig 

• Oppfordring til FAU om å ta tak I den nye lærerplanen. 
Hvordan kan foreldre bidra til gjennomføring av ny lærerplan? 

• Klasselister: Samtykke eller reservasjons rett – skolene trenge nye rettningslinjer. 
Klasselistene fremmer skole/hjem samarbeid 

 
 

5. Valg av representant til SUSNA 
Valg av representant til SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker) 
 
Info fra Øystein Sjøstrand: 
SUSNA ble opprettet for noe år siden i forbindelse med utvidelser på Engebråten (tror jeg). 
De forskjellige FAUene i Nordre Aker har stilt med en representant hver.  
SUSNA har engasjert seg i elevtallsprognoser og muligheter for effektiv bruk av de 
forskjellige skolene. 
Hovedaktiviteten er å gi innspill til skolebruksplanen som kommunen utarbeider årlig.Primus 
motor er Sven Erik Berget som var FAU-leder på Engebråten. Hans barn har forlengst forlatt 
skolen, men han er fortsatt engasjert, men han ønsker nå avløsning/ bistand.   
Hvis jeg husker vedtektene riktig, blir representantene valgt fra jul til jul. Så selv om jeg er 
ute av FAU på Morellbakken, er jeg fortsatt med i SUSNA. Jeg tenker at det er interessant for 
FAU Morellbakken å være representert i SUSNA. Mest for å få høre om langsiktig 
skoleplanlegging i bydelen fra en som har satt seg veldig godt inn i det. 
 
Ingen meldte seg, ingen valgt. 
 

6. Økonomisk status 
Thomas orienterte. 
FAU disponerer 5 aktive konti.  
FAU-konto: ca 21.000,- 
8.trinn 2006: ca 150,- 
9.trinn 2005: ca 21.000,- 
10. trinn 2004: ca 32.000 
Elevrådet: ca 32.000,- 
 
Det har ikke vært aktivitet på elevrådskontoen siden den ble opprettet. Trolig brukt som 
buffer til Berlin- og Hudøy-innsamlingene. 
Hva gjør vi med denne kontoen? 
Thomas tar en dialog med skolen og elevrådet om det er et prosjekt de  kunne ønske seg 
spesielt støtte til  – sosiale tiltak e.l. Dette diskuteres da på neste FAU-møte 
 
Thomas har tatt en ryddejobb på skolens vippskontoer (det var mange og flere utdaterte).  
Nå finnes: 
Morellbakken 8. trinn - 2006 

Morellbakken 9. trinn - 2005 

Morellbakken 10. trinn - 2004 

Morellbakken #hjerterom 



 
Regnskapet for Berlin-tur 10. trinn er avsluttet og midler overført 10. trinns konto. 
Hudøykomiteen i år informerer om at de har igjen ca 47 000 på sin konto. Der er ikke det 
sendt noe avsluttet regnskap enda.  
Når det blir gjort blir dette beløpet overført til kontoen for 9. tinn - 2005 
 
 

7. Aktiviteter fra årshjulet 
Dørene åpnes. 
FAU går inn for at den enkelte klasse for salg av kaker og kaffe mm under Dørene åpnes. 
Dersom det allerede er inngått avtaler om dugnadssalg må FAU-representant opprette 
kontakt med klassekontakter og avklare. 
Arrangementsgruppa må sørge for at alle klassekontakter på alle trinn har denne 
informasjonen. Ansvar: leder arrangementsgruppa 
 
Noen av arrangementene ligger i år veldig tett opp til jul. Kirsti melder tilbake til skolen 
 
Julehilsen til administrasjon Ansvar: Knut 
 
Januar: Juleball 10. trinn 16. januar: 9. trinn skal stille med vakter denne kvelden. 
Planleggingen er godt i gang Ansvarlig lærer: Harald Wille Jordahl.  Ansvar: Marit Sørheim 
 

8. Arbeid i grupper 
For arrangements gruppa – se over 
 
For pedagogisk gruppe –  
- Vi følger opp arbeidet med foreldreveilederen "Vurdering for læring". Vi skal ha møte med 
Marit Jensen hvor hun skal orientere om hvordan Morellbakken tenker å legge opp den 
videre prosessen både vedr. fagfornyelsen* og vurdering for læring.  
 
Det er viktig å få innblikk i hvordan elevene opplever de forskjellige veiledningssituasjonene, 
både muntlig og skriftlig, underveis- og sluttvurderinger. 
 
*Fagfornyelsen innebærer nye læreplaner i grunnskole og videregående og skal tas i bruk fra 
skolestart 2020. Les mer om det her: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/ 
  
- Har fått bekreftet at det vil bli orientering om elevundersøkelsen på neste FAU-møte. 
- Det arbeides med å få helsestaben til neste FAU møte for å orientere om arbeidet deres. 
 
 

9. Eventuelt 
FAU ønsker å gjøre noe sosialt på begynnelsen av neste semester – eller enn på slutten av å. 
Forslag til agendapunkt over jul: mobilbruk i friminuttene.  

 
Neste møte: tirsdag 7.1 kl. 18-20 i Kantinen 
Møte 4. februar blir med sosialt tilsnitt i Nydalen 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

