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Referat fra møte 8. januar 2018 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Geir Tore (8A) , Harald Indrebø (8B), Colin Campbell 
(8C), Øystein Sjøstrand (8D), Karen Haug Aronsen (8E), Kathrine Marie Reksterberg (9A), Karen 
Baltzersen (9B), Stein Yndestad (9D), Grethe Ulven (10A), 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 Informasjonsskriv til foreldre med barn på Morellbakken skole 

4 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 

5 Oppsummering av foreldreundersøkelsen 

6 Strategisk plan – eventuelle innspill til driftsstyret 

7 Økonomi – kort status  

8 Årshjul – aktiviteter før påske 

9 
9.1 
9.2 

Eventuelt 

 Kort status Berlintur og tilbakemeldinger fra foresatte 

 Doavisa 

 

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 4. desember, som ble godkjent. 
 
3. Informasjonsskriv til foreldre med barn på Morellbakken skole 
 
Oppsummering fra formøtet med ledelsen v/Marit Jensen: 
 
Viktige datoer fra skolens årshjul 
 

Dato Hendelse Kommentar 

17. januar kl. 18.00 Nettvettkveld i regi av Barnevakten  

31. januar Skoleball for 10. trinn 9. trinn foresatte er vakter 

Ikke avklart Fest 8. trinn  10. trinn foresatte er vakter 

Ikke avklart Fest 9. trinn 8. trinn foresatte er vakter 

Ikke avklart Vinteraktivitetsdag  

13.februar Dørene åpnes – 9. trinn Foreldre bes holde av datoen 

 
Informasjon om datoer for 8. og 9. trinnfester blir sendt ut så raskt disse er bestemt. 
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Det første arrangementet i 2019 skjer 17. januar kl. 18.00 i regi av Barnevakten om Nettvett. FAU-
representantene har informert respektive klasser, og skolen har utdelt invitasjon på ranselpost. 
Informasjon ligger også på skolens hjemmeside. FAU og skolen håper på stort oppmøte. 
 
Invitasjon til skoleball for 10. trinn sendes ut i uke 3. 

13. februar åpnes dørene på 9. trinn, og temaet er ungt entreprenørskap i samarbeid med 
næringslivet. Elevene viser frem sitt arbeid denne dagen, og foreldre og elever bes sette av datoen. 
 
Brosjyre om vurderingspraksis på skolen 
Praksis for hvordan lærerne skal vurdere elevenes arbeid er uklar. Skolen er derfor i gang med å lage 
en brosjyre som skal beskrive vurderingspraksisen, slik at denne kan legge grunnlag for en likere 
vurderingspraksis for alle lærerne. FAU har gitt innspill til arbeidet med brosjyren, som skal 
ferdigstilles rundt uke 9. 
 
Strategisk plan 
Det legges ikke opp til større endringer i strategisk plan og skolen ønsker å holde stø kurs. Strategisk 
plan legges frem i driftsstyret i uke 3. Egen plan for dysleksi skal utvikles fordi skolen i dag ikke treffer 
behovene godt nok. Skolens spesialpedagog, Hege, har en viktig rolle i dette arbeidet. Det vil bli 
konkretisert målbare tiltak, som skal bidra til at skolen blir i stand til å løfte elever med behov. Skolen 
har et godt samarbeid med avgiverskolene for å få en sømløs overgang. 
 
Personalseminar  
I år drar lærerne på personalseminar 6. april. Det blir ingen skoleovertakelse fordi dette er en lørdag. 
 
Foreldremedvirkning og elevmedvirkning 
Marit påpekte hvor viktig foreldre- og elevmedvirkning er for skolens kvalitet. Marit roste foreldrenes 
og elevenes innsats. Elevrådet har hatt fem forsøk med mobilfri tirsdag på skolen, som nå er under 
evaluering innen uke 3. Elevrådet melder at fellesaktiviteter har økt, som sjakk og brettspill, på 
bekostning av mobilbruk. Elevene har selv tatt ansvar for gjennomføringen av hele forsøket. Forsøket 
har vært svært vellykket, og elevene skal nå beslutte om mobilfri tirsdag skal videreføres. Et annet 
eksempel på elevmedvirkning er at elevene før jul arrangerte julehilsen med pepperkake og 
nisseluer. Elevene trenes på denne måten til å føre beslutningsprosesser.  
 

4. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Arbeidet i grupper ble diskutert i plenum.  
 
Trinnfester 
To foreldre per klasse må rekrutteres til å holde vakt på trinnfestene i januar og februar. FAU-
representanter/klassekontakter sørger for å etablere kontakt mellom Margrete Manley og foreldre 
som melder seg som vakt. Ansvar for vakter er oppsummert under agendapunkt 3 Viktige datoer fra 
skolens årshjul.  
 
Berlintur 
Berlintur 2019 
Skolen og FAU mottok i november et brev, der en anonym foresatt gir uttrykk for at 
beslutningsprosessen for turmål på Morellbakken skole ikke gir reelt rom for medvirkning, og at 
beslutninger om hvorvidt det skal arrangeres skoleturer, hva som skal være reisemål, samt hvordan 
de skal finansieres, i virkeligheten er gitt på forhånd. FAU sendte derfor ut et brev datert 5. desember 
på e-post til alle foreldre på 9. trinn vedrørende dette. I brevet oppfordret FAU om at foreldre som 
opplevde at de ikke hadde hatt mulighet til å komme med innvending angående Berlin som reisemål 
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til å gjøre det. FAU har mottatt et par negative kommentarer og noen positive kommentarer. FAU 
mener det likevel burde gjennomføres en bedre prosess for 10. trinnstur 2020. FAU legger derfor opp 
til at diskusjon om turmål skal starte i februar for dagens 8. trinn. 
 

Berlintur 2020 

FAU-representantene for 8. trinn fikk i oppgave å lage et felles skriv til alle foresatte på 8. trinn, med 

forslag til hvordan prosess for tur på 10. trinn skal håndteres. Basert på tilbakemeldinger til dette 

skrivet fra foresatte, skal det vurderes om og ev. når det skal avholdes et felles foreldremøte om 

Berlin/klassetur  Per Kristian Hilden (9B) kan involveres i prosessen og Eirik Andersen (10D) 

involveres for å lage en kommunikasjonsplan. 

 

Julegløgg 

FAU har vanligvis arrangert julegløgg (om morgenen før jul deler foreldre fra 8. trinn ut julegløgg på 

morgenen til elevene), men dette fikk vi dessverre ikke til i 2018. FAU anbefaler at tradisjonen med 

julegløgg fastholdes i desember 2019. 

 

Etterlevelse av avtale dugnadsmuligheter 

Dørene åpnes og tilknyttet dugnadsarbeid ble diskutert. Dugnadsgruppene tar arbeidet på alvor. Det 

er derfor lite motiverende når salget går dårlig fordi det har vært servering i klasserommene under 

klasseavslutningene. Fordeling av arrangement og dugnadsmuligheter fordeles rettferdig mellom 

trinnene på første FAU-møtet etter sommeroppholdet. Fordelingen dokumenteres i referat og legges 

inn i årshjul. Informasjonen sendes videre til ledelsen og kontaktlærere. FAU erkjenner at 

informasjonen om dugnadsarbeid rundt arrangementene må forbedres, slik at det ikke oppstår 

misforståelser rundt dette i fremtiden. 

 

5. Oppsummering av foreldreundersøkelsen 
Haldor Hårvik oppsummerte foreldreundersøkelsen fra 2018 (vedlagt). Det er om lag 60–80 foreldre 
per trinn som svarer på Morellbakkens undersøkelse. Det er muligens en lav svarprosent, men ikke 
sammenlignet med andre skoler. Funnen fra undersøkelsen samsvarer godt med elevundersøkelsen.  
 
Skolen skårer særlig dårlig på ekstra støtte dersom skolen oppdager at barnet har svak faglig 
utvikling. Svarene bærer preg av at foreldrene mener skolen har et potensial for å forbedre 
informasjon/relasjon til foreldrene som opplever at barnet har faglige utfordringer på skolen. 

Skolen skårer bra når det gjelder trivsel og trygghet. Undersøkelsen avdekker at mange foreldre ikke 

kjenner til skolehelsetjenestens arbeid.  

 

Møtet foreslår at pedagogisk gruppe ser nærmere på resultatene fra undersøkelsen og om/hvordan 

skolen ev. følger opp resultatene og vurderer tiltak. 
 

6. Strategisk plan – eventuelle innspill til driftsstyret 
Se også under agendapunkt 3. Strategisk plan 2018 inneholder flere mål med tilhørende 
risikovurderinger, tiltak og indikatorer for skolens måloppnåelse. Arbeidet med strategisk plan 2019 
er i ferd med å ferdigstilles, og  FAU ser ikke behov for å gi innspill til denne. Driftsstyret tar saken 
videre. 
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Økonomi – kort status 

Det gjenstår ca. 20.000 kr fra 2002-kullet. FAU-styret foreslår å dele beløpet likt mellom elevrådet og 

FAU. Saldoer per 1.1.2019 er hhv. 23.822 kr for FAU og 28.532 kr for elevrådet. FAUs midler skal bl.a. 

brukes på 10. trinnsball, Berlintur og julegløgg. 

 

Forslaget om å dele gjenstående beløp fra 2002-kullet likt mellom FAU og elevrådet ble vedtatt. 
 

7. Årshjul – aktiviteter før påske - UTGIKK 

Agendapunktet utgikk da det ble behandlet under punkt 3 (se tabell). 
 

8. Eventuelt 
Karen Haug Aronsen (8E) er ny vararepresentant i driftsstyret. 

9.1 Kort status Berlintur og tilbakemeldinger fra foresatte 
Punktet utgikk ettersom det ble diskutert under agendapunkt 4 Arbeid i grupper 
 
9.2 Doavisa 
Harald Indrebø orienterte om doavisa på FAU-møtet 4. desember, agendapunkt 10.1. FAU besluttet 
at FAU v/Harald tar kontakt med helsesøster for å vurdere om et abonnement på doavisa kan være 
aktuelt for Morellbakken skole. Deretter kan FAU vurdere å bidra med midler til et årsabonnement, 
som har en kostnad på 3.000 kr. FAU styret støtte til innkjøp av abonnement, dersom helsesøster er 
positiv. 
 

Neste FAU-møte 
Neste FAU-møte er 5. februar kl. 18.00 klasserom 10A. 


