
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020  

 

Referat fra møte 5. november 2019 kl. 18.00–20.00  
Sted: Kantinen  
Referent: Thomas Horn 
 
Til stede: Knut Ramstad 8A, Håkon Ljøgodt 8C, Rolf Vegard Pålerud (vara til vara) 8E, Tone Dahle 8D, 
Thomas Horn 9A, Harald Indrebø 9B, Colin Campell 9C, Kirsti Manum-Fystro 9D, Karen Haug-Aronsen 
9E, Marit Sørheim 10A, Kristina Johansen 10B, Janne Eide Solvang og Ingvild Lien 10D, Helle 
Christoffersen 10E.  
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1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Godkjent.  
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent  
 
 

3. Informasjon fra formøte/ledelsen 
 
a) Dørene åpnes 
Marit informerte om viktigheten av å komme på DØRENE ÅPNES for alle klassetrinn, og om 
klassen ønsker avklaringer i forhold til noe praktisk, så må de ansvarlige bare ta kontakt på 
kontoret med: Marit Jensen, Freddy Olsrud eller Hanne Damsgaard. 
 
b) Info om tilbakemeldinger  
Det oppfordres igjen at de foresatte setter seg inn i «Vurdering for læring» Den ligger som 
nevnt tidligere: Under «Skole-hjem-samarbeid». Se lenke: 
https://morellbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-
samarbeid/vurdering-for-laring/ 
 
c) Turansvarlig trinn 9. og 10. 
De ansvarlige for Hudøytur og Berlin tur bes ta kontakt med Marit slik at hun kan få tatt et 
møte med dem. 
 
 

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. Informasjon fra møte i Skolemiljøutvalget (SMU) og Driftsstyret (DS) 
 

a) SMU 
Marit Jensen er leder og fra FAU er Janne Eide Solvang og Harald Indrebø representert. 
Dette forumet er primært for elevene. 
Dette ble diskutert på forrige møte: 
- Trikkehallen, om det er et sted å kunne være etter skoletid. 
- Det er ønskelig med flere aktiviteter i storefri. 
- Det har blitt gitt tilskudd til PlayStation-spill som kan benyttes av elever. 
- Elevundersøkelse er gjennomført, og det brytes ned på klassenivå for skolen. Elevene 

har blitt informert om hvilket nivå undersøkelsene lagt på. 
Beslutning: Truls Haugen som er ungdomskontakt, blir invitert til FAU for å informere 
mer og hvordan Trikkehallen kan være et samlingsted for elever etter skoletid. 

 
b) DS 
Driftsstyret konstituerte seg selv i forrige møte og leder er Thorstein Skansbo. 
Representant fra FAU i Driftsstyret er Tone Dahle, og hun ga en kort oppsummering fra  
driftsstyremøtet 05.11: 
- Det var gjennomgang av årsregnskapet, og det har vært en utfordring og gå i pluss. 
- Tiltak for å gå i pluss har blant annet vært å ha færre lærere. Dette medførte at 

skolen ikke oppfyller lærernormen pga. dette.  
- I forhold til eksamensresultatene for 10.trinn så ble det opplyst av det av 130 elever 

som avla sine eksamener så ble det klaget på 13 av disse eksamenene. 5 av disse var i 
kunst og håndverk. I totalt 2 av de 13 klagene ble det endret karakter i forhold til det 
som opprinnelig ble gitt. 

 
 

5. Arbeid i grupper 
 

a) Pedagogisk gruppe – oppsummering 
 

1. Det er ønskelig at helsesykepleier deltar på et FAU-møte for å informere om hennes 
arbeid på Morellbakken. Hvor ofte er hun her? Hvor tilgjengelig er hun for den 
enkelte?  I ung-data undersøkelsen vises det bla. til at psykiske plager blant ungdom 
fortsetter å øke. Et forslag er at hun informerer om dette:http://www.hioa.no/Om-
OsloMet/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018 
Beslutning: Helsesøster blir invitert til et av de nærmeste FAU-møtene 

 
 

2. "Vurdering for læring" som pedagogisk plattform kan oppleves komplisert for 
foreldre. I tillegg kan det være utfordrende for enkelte elever å oppfatte nyansene i 
lærerens muntlige og skriftlige vurderinger, både når det gjelder underveis- og 
sluttvurderinger. Vi tror at flere foreldre trenger en trygghet i at de mestrer «It’s 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018


Learning» Gjennom årsmeldingen fra FAU i fjor har vi blitt kjent med at det ble gjort 
tiltak rundt vurdering. 
Beslutning: Gruppa undersøker tiltakene og resultatet beskrevet i årsmeldingen, før 
man setter i verk eventuelle tiltak. 
 

 
b) Arrangementsgruppa – oppsummering 

 
1. Berlin komitéen i 9. trinn etableres i løpet av november. 

 
2. 10. trinn trenger dato for skoleball og skoleavslutning. 9. trinn må vite dato for 

skoleball for å vite når de skal stille med vakter. 
 

3. Det er besluttet å endre tilbake til at; 8. trinn skal servere gløgg til elever og 
ansatte på skolen om morgenen 5. desember. Representantene fra 8. trinn 
finner foreldre som kan bidra til dette. 
 

4. God mulighet for dugnadspenger 
De enkelte trinnrepresentantene avklarer om det er noen som selger kake mm på 
Dørene Åpnes, men det oppfordres til dette da det er en god mulighet til å skaffe 
dugnadspenger. Dette meldes tilbake til trinnrepresentantene på trinnet det  
skal selges på.  
Tidspunkt for de ansvarlige trinnene på dørene åpnes: 
8. trinn selger kaker/kaffe mm på: 17. desember til 9. trinn  
9. trinn selger kaker/kaffe mm på: 18. desember til 10. trinn 
10. trinn selger kaker/kaffe mm på: 12. desember til 8. trinn 

 
 

6. Eventuelt 
 

a) Gjennomgang av Slack (slack.com) 
FAU benytter Slack som kommunikasjonsplattform, i tillegg til epost. Dette for at vi 
på en effektiv måte kan dele informasjon og utføre arbeid, også mellom FAU-møter. 
Vi har god erfaring med bruk av Slack i FAU. Knut Ramstad (8A) gikk gjennom bruk av 
Slack for nye FAU-representanter, og ga informasjon og tips til hvordan vi kan 
benytte dette produktivt fremover. 
 

b) Natteravn 
I 8. trinn må det bestemmes en ansvarlig for Natteravn patruljene (Disse 
gjennomføres når 8.trinn blir 9. trinn)  
 

c) Bli mer kjent i FAU 
Et forslag fra Colin om at FAU gjør noe sosialt for å bli litt bedre kjent.  
Beslutning: Det iverksettes. 

 
d) Neste FAU-møte 

Tirsdag 3. desember kl. 18.00 – 20.00 i kantinen. 


