
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020  

 

Referat fra møte 3. mars 2020 kl. 18.00–20.00  
Sted: Kantinen 

Referent: Ane Lunde 
 
Til stede: Knut Ramstad 8a,  Hågen Ljøgot, 8c, Anne Strand-Andersen, 8b, Tone Dahle 8d,  Elin 
Pålerud 8e, Thomas Horn 9a, Harald Indrebø 9b , Jon Storstein 9c,  Kirsti Manum-Fystro 9d, Karen 
Haug-Aronsen 9e, Marit Sørheim 10a, Kristina Johansen 10b, Ane Lunde 10c, Janne Eide Solvang 10d 
 

Dagsorden 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
3        Elevrådet informerer om elevundersøkelsen 
4 Aktiviteter fra årshjulet  
5 Arbeid i grupper 
6 Eventuelt 

 
 
 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Godkjent.  
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent.  
 

3. Elevrådet informerer om elevundersøkelsen 
Elevrådsrepresentant Max Campbell orienterte om elevundersøkelsen. Se lagt ved. 
 

4. Aktiviteter fra årshjulet  
Trinnfest 8.trinn: Måtte flyttes. Ny dato er 2. april kl. 18. Ansvarlig lærer er Celile Güzelce. 
Vakter må utpekes fra 10. trinn. Ansvar: Den enkelte FAU-representant på 10. trinn 
 
Dørene åpnes 9. trinn: 5. mars kl. 18 
 
Avslutningen i 10. trinn – informasjon til FAU-representanter 10. trinn er gått ut fra Marit 
Sørheim. Alle klasser på 10. trinn må få beskjed om at pengene som ble betalt tilbake fra 
Berlin-kassa skal gå til avslutningsfesten. De klassene som har delt ut pengene, må ta disse 
inn igjen, f eks i form av påmeldingsavgift til festen. Ansvar: FAU-representanter 10. trinn  
 
Natteravn: 8. trinn må utpeke en person til å være Koordinator for turnusen. Vedkommende 
er ikke med i turnusordningen. Ansvar: den enkelte FAU-representant fra 8. trinn 
 
Generell diskusjon om detaljer/mer informasjon rundt aktivitetene i årshjulet - Ansvarlig: 
Kirsti 
 
 



Fra møte i driftsstyret (DS): 
Sak om å få definert et maksantall på elever på skolen ble trukket pga feil på luftsystemet 
slik at luftkvalitet ikke kan måles. Denne saken vil komme opp igjen senere når man får gode 
målinger på luftsituasjonen i de enkelte klasserom. 
 
Økonomi: Skolen gikk regnskapsmessig i pluss med nesten 1, 5 millioner for regnskapsåret 
2019. Dette skyldes inntekter skolen ikke hadde kjennskap til ved avslutning av 2. tertial. Det 
gjelder først og fremst tilskudd til å oppfylle lærernormen. I tillegg fikk skolen mer refusjon 
for sykemeldte ansatte enn budsjettert. Disse pengene planlegger skolen å bruke på 
anskaffelse av PCer både til elever og ansatte og personalseminar i 2020. I tillegg vil de 
brukes til dekning av utgifter til Hudøy for 9. trinn 2019 som DS vedtok at skolen skulle 
dekke, men som ikke var budsjettert.  
 
For dette skoleåret er Hudøyturen budsjettert for. 
 
 
Knut orienterte om spørreundersøkelse på 8. trinn om skoleturer. Se Sammendrag sendt ut i 
egen epost. Overbevisende støtte til å fortsette med skoleturer til Berlin, foreldrene 
bekrefter at de gjerne bidrar i dugnadsarbeidet for å få gjennomført. 
Se noen høydepunkter i undersøkelsen lagt ved. 
 
Start på diskusjon om 17. mai-arrangement. Tas videre i senere møter 
 

5. Arbeid i gruppene 
Utgikk 
 

9. Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
Neste møte: tirsdag 14. 4 kl. 18-20 


