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Referat fra møte 7. mai 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 Storstein 
(8C), Øystein Sjøstrand (8D), Karen Haug Aronsen (8E), Kathrine Marie Reksterberg (9A), Karen 
Baltzersen (9B), Yvonne Wiklund (9D), Linda Schade Andersen (9E), Marianne Wiig (10A), Lise 
Gundersen (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 Oppsummering av temamøte 24. april for 10. trinn om rus 

5 17. mai – dugnadsmulighet og program 

6 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Status arrangementer 

 Vitnemålsutdeling (10. trinn) 

 Berlin (9. trinn) 

 Hudøy (8. trinn) 

 Intro til nye foresatte 5. juni (kommende 8. trinn) 

7 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 

8 Økonomistatus (Linda) 

9 Nytt styre 2019/2020 

10 
10.1 
10.2 
10.3 

Eventuelt 

 Ny ansvarlig for Natteravn Christine Myhre 

 Trinnfest 8. trinn – erfaringer  

 Neste møte: årsmøte med virksomhetsberetning, foreldrerådet (=alle foreldre) 
inviteres 

 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Agendaen ble godkjent. 
 

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

 
3. Informasjon fra møtet med skoleledelsen 
Møtet med skoleledelsen ble ikke avholdt. Rektor orienterte derimot om skolens 17. mai-
arrangement. Rektor orienterte også om at skolen er i full gang med inntak til neste års 8. trinn. Det 
er ca. 130 elever som tilhører inntaksområdet, og det er om lag 12-13 elever som står på søkeliste så 
langt. 
 

4. Oppsummering av temamøte 24. april for 10. trinn om rus 
På temamøtet 24. april informerte politiet og SaLTo om situasjonen i bydelen. Flere av ungdommene 
har begynt å drikke, men det er uklart hvor problemet ligger. Møtet tok opp informasjon som har 
vært formidlet ved andre anledninger om hva som pågår i bydelen. Det var også en påfølgende 
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diskusjon i grupper. Møtet burde også vært holdt for lavere trinn for forebyggende arbeid mellom 
foreldrene, og er noe vi anbefaler FAU vurdere å gjennomføre neste år. Det er viktig å knytte gode 
kontakter mellom foreldrene tidlig, for å kunne forebygge alkohol og rus tidlig. 
 
Rektor minnet om at 9. og 10. trinn hadde et opplegg i høst i samarbeid med SaLTo. Skolen bør legge 
til rette for forebyggende arbeid ved å bidra til at foreldrene blir godt kjent, men foreldrene spiller en 
viktig rolle i forebyggingsarbeidet ettersom misbruk av rus og alkohol skjer på fritiden. Det er således 
viktig at foreldrene engasjerer seg så raskt som mulig for å forebygge alkohol og rus.   
 
FAU roser lærerne for at de stiller opp med stort engasjement. 

 

5. 17. mai – dugnadsmulighet og program 
FAU har laget et opplegg for skolens 17. mai, men det er behov for å sette sammen en 
dugnadsgruppe, som har anledning til å stille på skolen kl. 7.15. Flaggheising skjer kl. 8., og 
serveringen starter kl. 8.15. Kl. 8. 30 holder elevrådslederen tale. Avgang mot festningsplassen er kl. 
8.55, mens avgang fra festningsplassen er ca. 10.15. Morellbakken er nr. 24 i toget. 
 
8. trinn tar dugnadsmuligheten ettersom 9. trinn ikke har vist interesse. 
 
Foresatt som tar ansvar for å ta flaggborgen tilbake til skolen ble utpekt (Øystein Sjøstrand). 
 
Det er ønskelig at 17. mai planleggingen starter tidligere (som også er lagt inn i årshjulet), men det 
fordrer at noen melder seg frivillig til komiteen på et tidlig tidspunkt. 

 
6. Status arrangementer 
6.1 Vitnemålsutdeling (10. trinn) 
Arrangementet skjer på Cosmopolite ved Soria Moria. Skolen står for vitnemålsutdelingen, mens 
foreldregruppen har laget en fest for elevene etterpå, som krever noe egenbetaling med mindre det 
er nok i klassekassene. Det kommer en todelt invitasjon. Skolen har gode erfaringer med dette. 
Margrethe Manley koordinerer foreldregruppen, som er godt i gang. 
 
6.2 Berlin (9. trinn) 
Siste frist for siste betaling er 1. juni og trinnet ligger greit an til å klare dette. 
 
6.3 Hudøy (8. trinn) 
Dugnaden til Hudøy er i gang og noen er allerede i gang med innsamling til Berlinturen.  
 
Per i dag disponerer FAU trinnkontoen, hvor midlene til/fra ulike arrangementer tilflyter. Dette er 
svært uoversiktlig fordi FAU ikke har oversikt over de ulike arrangementene og fakturaer som bør 
etterlyses osv. Trinnene bør administrere dette selv, slik at kun ev. overskudd fra arrangementer 
overføres til trinnkontoen. Linda (kasserer) oppsummerer FAU sin anbefaling til oppsett for pengeflyt 
i forbindelse med dugnader til neste år, som kan legges ved kommende referat. 
 
Rektor orienterte om at driftsstyret har vedtatt at skolen skal dekke leien av Hudøykoloniene. Dette 
synes FAU er en riktig fordeling, ettersom arrangementet er delt mellom skolen og foreldre. 8. trinn 
har likevel besluttet at 1000 kr skal samles inn per elev innen 4. juni. Overskytende beløp går til 
Berlinturen. 
 
6.4 Intro til nye foresatte 5. juni (kommende 8. trinn) 
FAU-leder Magnus Vik Lagerberg vil holde en innledningstale på introen for nye foresatte. 
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7. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Pedagogisk gruppe 
Infoskriv om vurderingspraksis 

 Oversendes FAU 8. mai, slik at FAU kan gi kommentarer på språklig innhold og vurdere om 
infoskrivet er forståelig. 

 Overgang til nytt planverk: Tomas Horn er meldt til referansegruppen, men det er behov for 
én FAU-representant til. 

 Kommunikasjon skole/foresatte: skolen har mange ønsker rettet mot foreldrene, men FAU 
har erfart og opplever også at flere foreldre erfarer at det kan være vanskelig å gi innspill 
som skolen oppfatter som konstruktive. FAU mener dialogen med skolen er god, men at 
dialogen med fordel kan flyte enda bedre enn i dag. Neste års FAU bør jobbe videre med å 
foredle dialogen med skolen og skape enda større forståelse mellom partene. 
 

Arrangementgruppen 

 Berlin gruppa og Hudøygruppa er i rute.  

 17. mai - deler av 8 trinn tar på seg dugnaden og lager hygge i skolegården før avgang til 
byen. 

 20.mai. Komité, som består av Marianne, Eirik og Magnus,  lager forslag til  
kommunikasjonsplan med utgangspunkt i FAUs årshjul, som skal gjøre det lettere for 
kommende FAU og klassekontakter å planlegge. 

 5. juni - foreldremøte for neste 8. klasse ved Morellbakken skole - liten dugnadsmulighet, 
deler av 8. trinn tar denne. 

 Dørene åpnes 12 juni for 8 trinn - dugnadsmulighet for 9 trinn – FAU-representanter fra 9. 
trinn lufter dette i Berlin-komiteen.  

 Dørene åpnes 13. juni for 9 trinn. Mye belastning på 8. trinn nå med andre arrangementer, 
ny mulighet for 9. trinn, eller at alle klassene i 9. tar en god gammaldags sommeravslutning 
klassevis med lodd, kakesalg etc. 

 Avslutning på Cosmopolite 20. juni for 10. trinn, se agendapunkt 6.1. 

8.  Økonomistatus (Linda) 
Ingen endring siden sist statusoppdatering. 
 

9. Nytt styre 2019/2020 
Tomas Horn valgt til kasserer fra høsten 2019.  Magnus blir med på det første FAU-møtet til høsten. 

 
10. Eventuelt 
10.1 Ny ansvarlig for Natteravn – Christine Myhre 
Natteravnsplanleggingen ligger godt an for neste år. 
 
10.2 Trinnfest 8. trinn - erfaringer 
Det er bra å videreføre vaktsystemet med to foreldre fra hver klasse, selv om det ikke skjer noe 
uventet på arrangementene. FAU antar at fysisk voksen tilstedeværelse gir større ro. 
 
10.3 Neste møte: årsmøte med virksomhetsberetning, foreldrerådet (=alle foreldre) inviteres 
Alle foresatte inviteres. FAU oppfordrer til å velge ny FAU-representant før årsmøtet i juni.  
 


