
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2018–2019 

 

Referat fra møte 2. april 2019 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Thomas Horn (8A), Iver Myrvold (8B), Colin Campell 
(8C), Ingunn Lauten Eriksen (8D), Karen Haug Aronsen (8E), Kathrine Marie Reksterberg (9A), Per 
Kristian Hilden (9B), Monica Hall (9E), Marianne Wiik (10A), Bror Falck-Paulsen (10B), Haldor Hårvik 
(10C), Eirik Andersen (10D), Marianne Helstad Nalum (10E) 
 

 

DAGSORDEN 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

3 Informasjon fra møtet med skoleledelsen 

4 10. trinn og rusproblematikk – innspill og veien videre 

5 Status fagfornyelse (møte med skolen 2/4) 

6 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 

7 Økonomi - kort status 

8 Nytt styre 2019/2020 – trenger vi valgkomité? 

9 
9.1 
9.2 

Eventuelt 

 Natteravn 2019/2020  

 17. mai 

 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Agendaen ble godkjent, men agendapunkt 5 ble behandlet under agendapunkt 6, arbeid i pedagogisk 
gruppe. 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til referatet fra FAU møtet 5. mars, som ble godkjent. 

 
3. Informasjon fra møtet med skoleledelsen 
Undersøkelsen "Ung i Oslo" viser at bydelene i Oslo med størst økning i bruk av rusmidler er Nordre 
Aker og Vestre Aker. Det er viktig å være tilstede for ungdommen og snakke med dem om rus og 
hvilke erfaringer de ev. har gjort seg i tilknytning til rusbruk i vennekretsen/klassen. Denne våren er 
arrangeres det to møter om temaet rusbruk (se årshjul under). 
 
Viktige datoer fra skolens årshjul 
 

Dato Hendelse Kommentar 
4. april kl. 18.00-20.00 9. trinn foreldrekonsert for de som har ungdom som 

har faget sal og scene 
 

10. april kl. 18.00-20.00 Foreldrekveld "Rus – tiltak og holdninger" (Glasshuset) i regi av SaLTo 

11. april kl. 18.00-20.00 Dørene åpnes – 8. trinn obligatorisk skole 

24. april Marit "Temamøte om rus" (skolens auditorium) For foreldre på 10. trinn, i 
regi av Pia, Truls og Marit 
Jensen 

25. april Trinnfest 8. trinn 10. trinn er vakt 

29. april kl. 18.00-20.00 Foreldremøte 8. trinn Se kommentar under tabellen 
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8. mai kl. 18.00-20.00 Foreldrekveld "Kropp og krenkelser, holdninger og 
kommentarer (skolen) 

i regi av SaLTo 

17. mai Flaggheising kl. 8.00, korps fra Sverige spiller  

 
Foreldremøte 8. trinn 
Når det gjelder klassemøter vises det til FAU-referat fra 5.2.2019, agendapunkt 3, der det fremgår at 
Marit Jensen mener klassekontaktene i større grad bør sette agenda for klassemøtene sammen med 
lærerne. Klassekontaktene kan f.eks. ha en innledning på klassemøtene, der de kort tar opp 
relevante temaer som apper ungdommene bruker og problemstillinger knyttet til disse. 
 

4. 10. trinn og rusproblematikk – innspill og veien videre 
Skolen har orientert foresatte på 10. trinn per e-post om at det er en del drikking blant elevene på 
10. trinn. Skolen minner om at perioden vi går inn i nå, mellom ungdomsskole og videregående, er en 
tid hvor svært mange av ungdommen drikker. Skolen oppfordrer alle til å ta en prat med 
ungdommen om rusproblematikk. FAU etterlyser at utfordringer med rus håndteres mest mulig 
konkret fra skolens side. Det er utfordrende for foreldre å forholde seg til e-postvarsler fra skolen, 
når de er så generelle om både alvorlighetsgrad og utbredelse av problemet. FAU mener det vil være 
mer formålstjenlig å håndtere problematikken bør i hver klasse, ikke trinnvis. FAU støtter skolens 
oppfordring om å snakke med ungdommen, og at foreldre ikke må dele ut alkohol til egne 
ungdommer før de drar på fest. 
 
Flere foreldre som har uttalt seg om skolens måte å henvende seg på i denne spesifikke saken uttaler 
at de ikke kjenner seg igjen og at det er et behov for å få et balansert perspektiv på saken. FAU 
mener således at temamøtet om rus 24. april bør brukes som en mulighet til å begynne å snakke om 
disse utfordringene. Det er en sterkt blandet respons på møtene bydelen kaller inn til, og det 
fremstår som noe uklart hvorfor det er SaLTo v/Pia og bydelen v/Truls som kaller inn til et slikt møte. 
FAU mener andre ressurspersoner også burde vurderes, som f.eks. helsesøster.  
 
Sittende FAU anbefaler at neste års FAU lager en plan for å være mer proaktive med kommende 10. 
trinn. Jobben med å forebygge uønskede situasjoner og mønstre i tilknytning til rus bør starte 
allerede på 8. trinn, uavhengig av om utfordringene gjelder få eller mange av elevene. Skolen bør i 
denne sammenheng konkretisere hva foreldrene bør være oppmerksomme på. Tematikken kan også 
løftes til KFU, for å få innspill fra FAU-representanter fra alle bydelene i Oslo. 
 
Arrangementgruppen lager forslag til agenda til temamøtet 24. april. 

 

5. Status fagfornyelse (møte med skolen 2/4) 
Inngikk under gruppearbeidet, pedagogisk gruppe.  

 
6. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Pedagogisk gruppe 
Fagfornyelse – nye læreplaner 
Skolen ønsker å forberede seg til de nye læreplanene iverksettes skoleåret 2020/2021. Skolen ønsker 
elevmedvirkning i arbeidet med fagfornyelsen, som skal legge til rette for at fremtidens skole skal 
kunne svare på fremtidens utfordringer. Flere fra pedagogisk gruppe var med på oppstartsmøtet i 
referansegruppen, som skal jobbe med å forberede skolen til de nye lærerplanene. Én elev fra hver 
klasse, med unntak fra 10. trinn, var representert i gruppen, som ledes av Marit. I tillegg var én lærer 
fra skolen med.  
 
Pedagogisk gruppe mener flere lærere bør være med i referansegruppen, da det er lærerne som må 
tilpasse undervisningen og dermed også må eie prosessen. Pedagogisk gruppe har forståelse for at 
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det kan være vanskelig å sette opp en konkret møteplan, ettersom kun overordnet del av 
fagfornyelsesplanen er publisert. Det bør likevel tilstrebes å utarbeide et mål for arbeidet og en 
møteplan som sier noe om hvor mange møter som skal holdes og hva som bør tas opp når.  
 
Pedagogisk gruppe ønsker å delta inn i arbeidet med et par representanter, men det er viktig at disse 
representantene har mulighet til å være med på hele arbeidet frem til 2020. Thomas Horn meldte sin 
interessert i å delta i referansegruppen. En eventuell tilleggsrepresentant velges når det er kjent 
hvem som skal sitte i FAU neste år. 
 
Kaffemodellen 
Det vises til FAU-referat fra 6.3.2019. FAUs innspill til skolens evalueringsprosess av kaffemodellen 
ble sendt på e-post til Marit Jensen 15. mars, med kopi til rektor og FAU-leder. 
 
Vurdering for læring 
Skolen erkjenner at praksis for å vurdere elevenes arbeid har et forbedringspotensial. Skolen er 
derfor i ferd med å utforme et skriv som skal bedre vurderingspraksisen. Pedagogisk gruppe skulle ha 
fått et første utkast til skriv fra skolen til gjennomlesning 20. mars, men oversendelsen er forsinket. 
 
 
Arrangementgruppen 

 Arrangementgruppen lagde et forslag til agenda til temamøte om rus 24. april. 

 På FAU-møtet i mai må det velges ny ansvarlig for natteravn 2019/2020. Anniken (som er 
ansvarlig i år) er spurt om hun kan ha dialog med Engebråten om opplegget neste år. 

 Mulig det skal være en 17. mai gruppe som koordinerer med Marit. FAU-representanter på 8. 
trinn spør klassekontaktene på trinnet om de kan ta ansvar for dette. 

7. Økonomi – kort status 
Status er uendret siden sist møte. 
 

8. Nytt styre 2019/2020 – trenger vi valgkomité? 
Tilfeldighetene gjør sitt til at hverken leder, nestleder, kasserer eller sekretær kan fortsette i FAU fra 

høsten. Dette innebærer at det blir nyvalg for hele styret. FAU konkluderte med at det ikke settes en 

valgkomité, men at ledelsen konstitueres når nytt FAU er på plass etter sommeren. Dette åpner for 

mange spennende muligheter for de som kan tenke seg å bli bedre kjent med skolens system og 

ledelse, eller som ønsker å bidra med tidligere erfaringer fra tilsvarende verv. Husk at FAU bidrar til 

at Morellbakken er en god skole, og derfor er ungdommene våre avhengig av foreldrenes 

engasjement! 

 
9. Eventuelt 
9.1 Natteravn 2019/2020 
Person som kan påta seg å sette opp lister for natteravnvakter på utpekes, slik at arbeidet kan 
koordineres derfra. 
 
9.2 17. mai 
9. trinn har fått dugnadsmulighet på 17. mai, men har ikke vist interesse. 8. trinn har derfor mulighet 
til å organisere noe denne dagen. 
 

Neste FAU-møte 
Neste FAU-møte er 7. mai kl. 18.00 klasserom 10A. 


