
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020  

 

Referat fra møte 8. oktober 2019 kl. 18.00–20.00  
Sted: Klasserom 10A  
Referent: Ane Lunde 
 
Til stede: Kirsti 9d, Harald 9b, Marit 10a, Tone 8d, Karen 9e, Kristina 10b, Binh 8?, 
Janne 10d, Colin 9c, Ane 10c, Thomas 9a, Knut 8a, Tuva 8, Ingvild 10c, Hågen 8c, Marit Jensen 
 

Dagsorden 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
3 Informasjon fra formøte/ledelsen 
4 Valg av representanter til KFU og SMU, Driftsstyret 
5 Arbeids-form/-grupper i FAU 

6 Aktiviteter fra årshjulet 

7 Økonomi – kort status 
8 Eventuelt. 

Erfaringer fra Berlin-turen 
 
 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Godkjent. Sak under eventuelt:  Førstehjelpsskrin ifbm Hudøy-turene 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent  
 

3. Informasjon fra formøte/ledelsen 
Marit Jensen orienterte. 
Informasjon om diverse datoer utover høsten: 
9.10: Verdensdagen for psykisk helse: eget opplegg, se info på Morellbakkens hjemmeside 
31.10: Operasjon dagsverk. I forkant: Internasjonal uke: med arbeid rundt tematikken: 
barnearbeidere i Kongo 
12.12: Dørene åpnes for 8. trinn – kombinert med juleavslutning 
17.12: Dørene åpnes for 9. tr  
19.12: Dørene åpnes 10. tr  
Uke 43-uke 47: Utviklingssamtaler 
 
Merk at brosjyren «Vurdering for læring», som ble utarbeidet og distribuert i vår, nå ligger 
på skolens hjemmeside: Under «Skole-hjem-samarbeid». Se lenke: 
https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-
samarbeid/vurdering-for-laring/ 
 
Varm takk fra Marit Jensen for samarbeid og innsats fra ungdommer og foreldre under 
høstens store samarbeidsarenaer: Vi på Morellen, under Hudøyturen, på Berlin-tur. 
 

https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/vurdering-for-laring/
https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/vurdering-for-laring/


4. Valg av representanter til KFU og SMU, Driftsstyret 
 
Oslo Kommunale foreldreutvalg (KFU): 1 representant 
Ikke obligatorisk, men ønskelig at vi sender en representant. 
Vedtak: Oppgaven går på omgang. Colin Campbell tar første møte 
 
Skole miljøutvalget (SMU) Marit Jensen leder: 2 representanter, 
Vedtak: Valg av representant fra FAU: Harald Indrebø 9b, Janne Eide Solvang 10d 
Forslag: Kan skolen vurdere å be helsesøster sitte i SMU? 
 
Driftsstyret: 1 (ekstra) representant 
Valgt: Tone Dahle 8d 
Vara: Kristina Johansen, 10b, Hågen Ljøgodt 8c 
 
 

5. Arbeidsgrupper: 
Det er ønskelig at vi fortsetter med  

1. pedagogisk gruppe 
2. arrangementsgruppe 

 
FAU ønsker å understreke at det er både mulig og ønskelig at foreldre utenfor FAU 
engasjerer seg/er medlem i arbeidsgruppene. Er du spesielt interessert i eller har innspill 
som angår organiseringen av det pedagogiske arbeidet på skolen eller de mange aktivitetene 
som ligger årshjulet (lenke), kan du ta kontakt med din FAU-representant. 
 
Disse FAU-representantene er medlem av Arrangementsgruppa: Tone 8d, Karen 
9e(koordinator), Ingvild 10, Colin 9, Jonas 8c, Marit 10a 
Disse er medlemmer av Pedagogisk gruppe: Harald 9b, Binh 8d, Tuva (koordinator), Kristina 
10b, Janne 10d 
 
 

6. Aktiviteter fra årshjulet: 
De to arbeidsgruppene startet diskusjon om program og temaer for høsten: 
 
Oppsummering fra arbeidsgruppen: 
Aktivitetsgruppen gikk igjennom aktivitetene på de forskjellige trinnene.  
 
8. trinn er i gang med å arrangere sosiale kvelder i klassene.  
 
Arrangementsgruppe for Hudøytur i starten av 9. klasse må opprettes og erfaring må 
overføres fra fjorårets Hudøykomite. Videre må det opprettes dugnadgrupper i alle 
klasser på 5-6 personer, gjerne i samarbeid med kontaktlærer. 
 
Det er opprettet en felles Facebook-konto for klassekontaktene på 8. trinn: 
Klassekontakter Morellbakken 2006-kullet 
 



Det vil sendes ut informasjonsbrev om tur på 10. trinn, der alle foreldrene får mulighet 
til å gi innspill.  
 
9. trinn er i gang med å opprette komité til Berlinturen. Kontaktperson mot FAU for 
komiteen er Karen Haug Aronsen i 9 E. 
 
10. trinn må sette ned komité til ballet i januar og avslutningen i juni. 
 
10. trinn gjennomfører julegløgg for elever og lærere i desember. Dato kommer senere. 
 
Lenke til årshjulet: 
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/fau/morellbakken-skole---
arshjul---ark-1.pdf 
 
 
Oppsummering fra pedagogisk gruppe: 
Pedagogisk gruppe diskuterte mange ulike temaer og vil på neste møte velge ut 3-4 saker vi 
skal konsentrere arbeidet rundt. 
Punkter som ble diskutert var: 
 
1. Elevmedvirkning på ulike nivåer og gjennom ulike kanaler. 
2. Utviklingssamtaler (cafemodellen) 
3. Elevundersøkelsen 
4. Anmerkninger, praksis rundt dette, har det noe effekt og for hvem? 
5. Gi elever inkluderingskompetanse, "Fra mobbing- til utenforskap og videre til inkuderende 
tenkning" 
6. Lekser og hjemmearbeid 
7. Foredrag/ temaer for foreldre og ungdom (samarbeid med Salto, politi og andre eksterne) 
8. Videre arbeid med evalueringshefte og elevmedvirkning som en viktig del i 
evalueringsarbeidet 
 
Annet:  
Viktig å holde årshjulet ajour, dette bør være fast post på FAU agendaen. Dette for å sikre 
forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til å informere og planlegge.  
Det må også legges inn i årshjulet at FAUs vedtekter skal gjennomgås en gang i året. Ansvar: 
Kirsti 
 

7. Økonomisk status 
Thomas orienterte om status på de 5 kontoene FAU har oversikt over: FAU, de tre trinnene 
og elevrådet. 
Behov for en prat med skolen om hvem som disponerer og hva som skjer med «uoppgjorte» 
konti. Samt om det er mulig med en bedriftskonto, f eks i fbm Berlin-tur. 
Ansvar: Thomas 
 

8. Eventuelt 
Hudøygruppa på 9. trinn (Helene Oddeval) har tre førstehjelpesskrin som kan gå videre til 
neste års gruppe. Hvem kan ta vare på disse? Vi sjekker med skolen. Ansvar: Kirsti 
 

https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/fau/morellbakken-skole---arshjul---ark-1.pdf
https://morellbakken.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/fau/morellbakken-skole---arshjul---ark-1.pdf


Neste møte tirsdag 5. november kl. 18-20 


