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Referat fra møte 7. januar 2020 kl. 18.00–20.00  
Sted: Kantinen 
Referent: Thomas Horn 
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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 
Marit Jensen orienterte i forhold til vurdering for læring, og at man ikke er opptatt av form, 
men innehold. Ved vurdering for læring er Marit enig at det er viktig at elevene får rask 
innføring i hvordan dette fungerer tidlig på 8. trinn, slik at de forstår premissene for hvordan 
det fungerer. 
 
 

4. Info fra elevundersøkelsen 
Marit informerte om at trivselen for elever på morellbakken skole trives godt. Nå skal 
klassene jobbe mer med de enkelte resultatene. 
Stor oppslutning fra elevene: 
399 inviterte til å besvare 
383 besvarte 
Svarprosent 96% 
 
 

5. Besøk fra SaLTO, ved Alf Bakkland 



SaLTO koordinator Bydel Nordre Aker er Alf Bakkeland, han presenterte hva de er og hva de 
gjør.  

• «SLT er en overordnet modell for å skape en felles strategi for samordning mellom 
politi, kommune (bydel) og andre lokale virksomheter i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.» 

• SLT står for «Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (Sammen 
lager vi et trygt Oslo) 

• «Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politiet og 
relevante kommunale enheter» 

• Målgruppen er alderen 12-22 år (men med unntak, så lenge det er rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak) 

• Innenfor radikalisering, hatkriminalitet og ekstremisme er målgruppen 0 -100 år. 
• Kan bli kontaktet av ungdommer, foreldre, frivillige, idrettslag og byomfattende tiltak 

som ønsker kontakt med bydel, videreformidle de til riktig instans. 
• Skal være en ekspert på vår bydel, og rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og 

henvise til det som er av tiltak. 
• Drøftingspartner (anonymt, eller med innhentet samtykke) 

 
Kontaktinformasjon; 

Alf Bakkland 
Telefon: 94014981 
E-post: alf.bakkland@bna.oslo.kommune.no 
Besøksadresse: Nydalsveien 21, 4 etg. 

 
Hele presentasjonen blir også delt med alle foresatte. 
 

6. Økonomi 
Vi fikk tilbakemelding at elevrådet muligens kan tenke seg økonomisk støtte til benker i 
skolegården. 
Thomas følger opp dette videre med Marit Jensen og Elevrådet, før det presenteres for FAU.  
 
 

7. Arbeid i grupper 
 
Arrangementsgruppa 
 

1. Det må skaffes vakter til trinnfestene. Første er vinterballet til 10. trinn torsdag 16. 
januar. Karen følger opp dette og formidler navn og e-postadresse til kontakt 
(Harald). Det er behov fra foreldre fra 10. trinn til å rigge/ordne. Marit følger opp 
dette. Vi har ikke dato for de andre trinnfestene - Karen følger opp. 
 

2. Berlinturen på 10. trinn. Depositum på fly betalt før jul. Innbetalingsfrist på halve 
summen er 20. januar. Det blir sannsynligvis Aktive Fredsreiser. Foreldremøte 
sannsynligvis 23. januar. Programmet er i ferd med å bli spikret. 

 
3. Hudøykomité må på plass i 8. trinn. FAU-representantene på 8. trinn må bli enige 

om hvem som er kontaktpunkt inn mot FAU, og det må skaffes en-to representanter 



fra hver klasse til en komité, og lages en gruppe som skal være med på turen. Det må 
også avklares hvor mye penger som skal samles inn (med dugnad) til turen. 

 
 

Pedagogisk gruppe 
 

1. Det er ønskelig å få elevrådet til å presentere elevundersøkelsen for å høre deres 
mening om resultatene. Vi ønsker spesielt å høre hva de mener om resultatene rundt 
VFL (vurdering for læring).  
 

2. Det foregår en prosess hvor ped. gruppe bidrar inn i arbeidet til ledelsen om 
forbedring av vurderingskulturen. Vi må få klarhet i hvordan vi konkret skal jobbe 
med dette. 

 
3. Tiden gruppene har til rådighet (0,5t) er veldig kort. Vi må møtes på andre arenaer 

for å få ro til å ta beslutninger. 
 

8. Eventuelt 
 
SUSNA 
Vår nye SUSNA-representant er Tomas Steinheim (10.trinn) 
 
HELSEVELFERD 
På neste møte kommer psykolog Kari Victoria Robin Bjaaland og helsesykepleier fra 
skolehelsetjenesten og snakker om helsevelferd på Morellbakken skole. Fordi de ikke kan på 
tirsdager, er neste møte flyttet til onsdag. 
 
NB: Neste møte: onsdag 5.2 kl. 18-20 i Kantinen 
 


