
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2018–2019 

 

Referat fra møte 6. mars 2019 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Thomas Horn (8A) , Harald Indrebø (8B), Jon Anders 
Storstein (8C), Øystein Sjøstrand (8D), Kathrine Marie Reksterberg (9A), Per Kristian Hilden (9B), Stein 
Yndestad (9D), Linda Schade (9E), Marianne Wiik (10A), Bror Falck-Paulsen (10B), Haldor Hårvik (10C), 
Eirik Andersen (10D) 

 
 

DAGSORDEN 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

3 Informasjon fra skolen 

4 Innspill til endringer og organisering av dugnadsinnsats 

5 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant  

6 
6.1 
6.2 

Status dugnader 

 Berlin (9. trinn) 

 Hudøy/Berlin (8. trinn) 

7 Økonomi - kort status 

8 Rapport fra driftsstyremøtet 5. mars 

9 
9.1 
9.2 
9.3 

Eventuelt 
Utviklingssamtale kaffemodellen 
Valgkomité FAU 
Foreldrekonferanse 

 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Agendaen ble godkjent, men punkt 8 utgikk. 
 

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

 
3. Informasjon fra skolen v/FAU-leder 
Antall pedagogiske stillinger 
Antall pedagogiske stillinger beholdes frem til sommeren, til tross for overforbruk ift budsjett. 2-3 
stillinger reduseres ved naturlig avgang til høsten, for å holde budsjettet. 
 
Nytt fra elevene 

 Mobilfridag er evaluert og elevrådet har valgt å videreføre dette  

 Aktiviteter som Mario cart og kanonball fortsetter  

 Elevrådet planlegger å arrangere grillfest som man gjorde i fjor 

8. trinns elever fra høsten 2019 
Det er 134 søkere til 132 plasser på 8. trinn ved Morellbakken skole fra høsten. De som ble registrert 
sist blir satt på venteliste. Mest sannsynlig får alle plass da ikke alle takker ja. 
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4. Innspill til endringer og organisering av dugnadsinnsats 
Det er ønskelig å skape et større engasjement fra foreldrene rundt deltakelse på dugnad, og legge til 

rette for at dugnadsansvaret blir fordelt mer likt på foreldrene. Det faller et stort ansvar på 

klassekontaktene når det er vanskelig å få foreldrene til å stille opp. Faste lister med ansvarsfordeling 

bør lages i begynnelsen av klasseåret, slik at ansvaret for de forskjellige arrangementene blir fordelt 

og aktivitetene blir mer forutsigbare. 

 

Mer engasjement kan skapes ved at skolen blir bedre på å informere om hva skolen står for. Skolen 

bør få tydeligere frem hvorfor dugnadsinnsats er viktig og at alle burde bidra. Årshjulet bør ha 

tilknyttet informasjon om hvorfor de ulike aktivitetene er viktige og hvorfor de gjennomføres. 

Allerede når 8.trinns foreldre møter på skolen i juni, bør de varsles om hvilke aktiviteter som skal skje 

det kommende skoleåret og hva som forventes av dem. 

 
FAU nedsatte en komité (Magnus Vik Lagerberg, Marianne Wiik, Jon Anders Storstein, Eirik 
Andersen), som skal se nærmere på hvordan skolens årshjul og verdier kan kommuniseres bedre til 
foreldrene. Komiteen fikk mandat til å utforme et forslag til styrket kommunikasjon, samt hvordan 
fordelingen av årshjulets oppgaver kan gjennomføres på en mer rettferdig og forutsigbar måte. 
Magnus inviterer til møte i april.  

 

5. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Pedagogisk gruppe 

 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 får et første utkast til skriv til gjennomlesning 20. mars. 

 Kaffemodellens fordeler og ulemper ble diskutert, se punkt 9. 

 
Arrangementgruppen 
Forestående aktiviteter: 

 Trinnfest for 9 trinn 28. mars: Ansvarlig lærer (Ragnhild) har fått tilsendt mail, om alt er på 
«stell» og at kontakt person for vaktene trengs. Dette følges opp av FAU hvis behov. 8 trinns 
foreldre stiller som vakter 2 fra hver klasse, sannsynligvis 1 tidlig og 1 sen. Lærerne har info 
om alle klassekontakter og det forventes at ansvarlig lærer tar ansvar for å opprette kontakt 
der, normalt planlegges festen av elevene selv. FAU kontakt på 9 trinn bør/må gi beskjed til 
sin klassekontakt om at 2 personer trengs til oppdraget. 

 Dugnadsmulighet for 9 trinn 11. april. Dørene åpnes for 8 trinn. De som ønsker å ha dugnad 
melder inn til FAU, en klasse har meldt seg alt, blir det mange får vi trekke. 

 Trinnfest 8 trinn 25. april, ansvarlig lærer (Sindre) har fått tilsendt mail, om alt er på «stell» 
og at kontakt person for vaktene trengs. Dette følges opp av FAU hvis behov. 10 trinns 
foreldre stiller som vakter 2 fra hver klasse, sannsynligvis 1 tidlig og 1 sen. Lærerne har info 
om alle klassekontakter og det forventes at ansvarlig lærer tar ansvar for å opprette kontakt 
der, normalt planlegges festen av elevene selv. FAU kontakt på 10 trinn bør gi beskjed til sin 
klassekontakt om at 2 personer trengs til oppdraget. 

 Dugnadsmulighet for 9 trinn på 17 mai.: Skolen ønsker å knytte elever og foreldre til skolen, 
17 mai 2019 kommer det korps fra Sverige for å lage stemning. Flaggheising på 
morgenkvisten ca. 08.00 og sannsynligvis avgang fra skolen rundt 10.00. I forkant kan det 
arrangeres stor eller lite, etter hva dugnadsgruppa ønske. Her kan det tjenes masse penger 
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og skape mye liv. Meld inn til FAU om din klasse ønsker å ha dugnad- blir det mange trekkes 
det, eller de som ikke fikk muligheten sist får da sjansen. En klasse har meldt interesse. 

 Vi ser også at en del aktiviteter ikke er lagt inn i skolens kalender, spesielt trinnfestene, 
skolen vil bli purret på at informasjonen må inn der. 

6. Status dugnader 
Berlin (9. trinn) 
Dugnadsarbeidet ser stort sett ut til å gå etter plan. 
 
Hudøy/Berlin (8. trinn) 
Hudøyturen er lagt til 22-24. august. Skolen sponser mer i år, og prisen er redusert til om lag 600 kr 
per elev. Dugnadsgruppene oppfordres til å sette i gang om de ikke har gjort det ennå, slik at det 
også kan skapes et godt grunnlag for dugnadsarbeidet til Berlinturen. 

 
7. Økonomi - kort status  
Faktura fra Barnevakten.no er betalt.  

 

8. Rapport fra driftsstyremøtet 5. mars 
Punktet utgikk. 

 
9. Eventuelt 
Utviklingssamtale kaffemodellen 
Erfaringer fra påmelding til utviklingssamtaler etter kafémodellen i år har vist at noen av lærerne ikke 
har nok kapasitet til å ta imot de elevene med foresatte som ønsker det. Dette på tross av påmelding 
innen frist. I tilfellet til én av lærerne, var det heller ikke mulig å sette opp ekstra tid. FAU mener det 
burde være mulighet for å booke en lærer så lenge man gjør det innen frist. Skolen har sagt at den 
skal evaluere kafémodellen på nytt.  
 
FAUs innspill til denne evalueringsprosessen vil være at det settes opp nok tid per lærer til at de 
elevene med foresatte som ønsker det får booket tid. Videre er det viktig at lærerne forbereder seg 
godt til samtalene. 10 minutter oppleves som for kort tid og da er det viktig at lærerne har oversikt 
over elevens arbeid før samtalen starter. 
 
Valgkomité FAU 
FAU vil så raskt som mulig nedsette en valgkomité som finner interesserte som ønsker å ta over til 
neste år. FAU trenger ny leder, ny kasserer og ny sekretær. 
 
Foreldrekonferansen i regi av KFU 20. mars 
Årets foreldrekonferanse har fokus på ’laget til eleven’. Oslo KFU vil fremme hvordan foresatte, 
skolen og lokalmiljøet sammen kan bidra fra ulike ståsteder: forebyggende, byggende og 
reparerende. Det er fint om noen fra FAU stiller. 
  

Neste FAU-møte 
Neste FAU-møte er 2. april kl. 18.00 klasserom 10A. 


