
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2018–2019 
 

Referat fra møte 9. oktober 2018 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Stein Yndestad (9D), Harald Indrebø (8B), Eirik Andersen 
(10D), Øystein Sjøstrand (8D), Monica Hall (9E), Thomas Horn (8A), Colin Campbell (8C), Ernst 
Rognstad (9C), Marianne Wiig (10A), Karen Haug Aronsen (8E), Per K. Hilden (9B), Kathrine Marie 
Reksterberg (9A), Marianne H. Nalum (10E) 
 
 

DAGSORDEN 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

3 Rapport fra formøte med skoleledelsen (Marit og Magnus) 

4 Rapport fra DS (Ernst) 

5 Oppsummering fra møte med lærerne 26/9 (Magnus) 

6 Økonomi – kort status (Linda) 

7 Årshjul - oppdateringer siden sist (Magnus) 

8 
 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

Eventuelt 
 
Trafikkavvikling ved levering om morgenen (Per K.) 
Berlintur - veien videre for 9.trinn (Magnus) 
Slack (Magnus) 
Representanter fra FAU i SUSNA, Natteravn og Skolefrukt (Magnus) 
Neste FAU-møte 

9 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 

 

 
Listen over e-postadresser er ennå ikke fullt oppdatert, derfor var det noen som ikke hadde fått 
invitasjon til FAU-møtet. Klassene som ikke har oppnevnt FAU-vara, må regne klassekontakten som 
vara. 

 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Agendaen ble godkjent med følgende justeringer: Timeplaner for 8. trinn inngikk som et tilleggspunkt 
under agendapunkt 8 Eventuelt. Ettersom driftsstyremøtet som var berammet til 9. oktober kl. 17.00 
ikke var blitt avholdt, ble agendapunkt 4 Rapport fra DS strøket.  
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til referatet fra FAU møtet 5. september, som ble godkjent. 
 
3. Rapport fra formøte med skoleledelsen 
Hudøy 
Tur til Hudøy for 9. trinn ble vedtaksfestet i driftsstyret i mars 2016. Årets Hudøytur har vært svært 
vellykket. Budsjett for neste års Hudøytur må avklares. Skolen ønsker å dekke kostnaden for 
kolonileien, noe som vil redusere den totale kostnaden elevene må samle inn penger for å dekke. Per 
i dag er kostnaden på 1100 kr. 
 



FAU Morellbakken skole – skoleåret 2018–2019 
 

 
Berlin 
Flere har uttrykt at årets Berlintur har vært en flott og minneverdig tur. Ettersom det er kjent at årets 
Berlintur skal evalueres 25. oktober og behandles i Driftsstyret, har 9. trinn etterspurt et 
informasjonsmøte. Informasjonsmøte vil avholdes så raskt som mulig etter saken har vært oppe i 
Driftsstyret. Det er ønskelig at 8. trinn også blir involvert, slik at informasjonen tilflyter neste års 
turtrinn så tidlig som mulig. Uavhengig av om driftsstyret måtte stille seg negativt til Berlintur, skal 
det være tur på 10. trinn. Det vil da måtte ses på alternative turarrangementer i Norge. Derfor skal 
10. trinn uansett samle inn penger til tur. 
 
Skoleledelsen 
Marit Jensen benyttet anledningen til å takke alle foreldre som møtte opp på Vi på Morellen. Videre 
oppfordrer hun samtlige av klassekontaktene på 8. trinn til å ta initiativ til "bli kjent kvelder". Skolen 
stiller gjerne til disposisjon sine lokaler, slik at klassene kan møtes til f.eks. pizzabaking i perioden 
frem til jul.  
 
Marit Jensen minnet om skolens arrangementer, og gikk gjennom skolens årshjul fremover. Dørene 
åpnes legger til rette for dugnadsarbeid i tilknytning til arrangementet. Dugnadsmulighetene er 
fordelt mellom trinnene som vist i tabellen under. 
 

Dato Hendelse Dugnadsmulighet 

10. oktober Verdensdagen for psykisk helse, har i år temaet "å være 
raus". Dette er et skoletiltak som gjerne foresatte kan delta 
på. 

 

1. november Operasjons dagsverk er i år dedikert til barn og unge i 
Palestina. 

 

13. desember Dørene åpnes for foreldre på 8. trinn 10.trinn 

17. desember Dørene åpnes for foreldre på 10. trinn 9. trinn 

18. desember Dørene åpnes for foreldre på 9. trinn 8. trinn 

 

4. Rapport fra driftsstyremøtet 
Dette punktet utgikk, ettersom Driftsstyret ikke hadde avholdt møtet som planlagt. 
 

5. Oppsummering fra møte med lærerne 26/9 
Marit Jensen hadde invitert FAU til å holde innlegg på fellessamling for pedagogisk personell. Leder 
av FAU, Magnus Lagerberg, ga en kort intro til FAU og hva FAU forventer av lærerne. Videre svarte 
lærerne på en spørreundersøkelse fra FAU. Møtet opplevdes som konstruktivt av FAU-leder, og det 
vil antakelig avholdes flere slike møter. 
 
Presentasjon som oppsummerer møtet med lærerne er vedlagt dette referatet. 

6. Økonomi – kort status 
Økonomiansvarlig var ikke til stede, så dette agendapunktet utgikk. 
 
7. Årshjul - oppdateringer siden sist 
Årshjulet ble gjennomgått under agendapunkt 3, og det var ingen ytterligere oppdateringer. 
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8. Eventuelt 
Timeplan 8. trinn 
Årets timeplaner har falt spesielt uheldig ut for 8. trinn (med unntak av 8C). Klassene har flere lange 
dager i uken med pedagogisk tunge fag. Øvrige dager består av få timer. Flere av elevene og 
foresatte har reagert på dette. Noen av klassene har i tillegg såkalte "flytende timeplaner", som 
endres fra det ene semesteret til det andre. På denne måten er det utfordrende å forstå hvorvidt 
timeplanene faktisk dekker kjernefagene. 
 
FAU vil ha kommunikasjon med skolen om hvordan timeplanleggingen kan forbedres til neste år. FAU 
vurderer det som uheldig dersom kjernefag ikke fordeles timemessig jevnt utover skoleåret. 
 
Organisering av FAU og driftsstyret 
Nestleder i FAU og i Driftsstyret, Ernst Rognstad, orienterte om hvordan FAU arbeidet og driftsstyret 
er organisert. FAU er skolens rådgivende organ, og skolen plikter å høre FAU. Driftsstyret er skolens 
utøvende organ, hvor rektor har møteplikt og er referent. Driftsstyret er sammensatt av to 
foreldrerepresentanter, tre lokalpolitikere, to lærerrepresentanter og to elevrepresentanter. 
Driftsstyremøtene er åpne for alle. FAU har mulighet til å påvirke beslutninger som fattes i 
driftsstyret. Alle referater fra møtene i Driftsstyret legges ut på skolens hjemmesider. 

8.1 Trafikkavvikling ved levering om morgenen 
FAU er blitt bedt å ta opp problemer med trafikk avvikling rundt skolen. Elever som blir kjørt til 
skolen settes av svært nær inngangen, noe som skaper farlige situasjoner. Temaet ble diskutert 
videre i Arrangementsgruppen, som forbereder innspill til diskusjon i plenum til neste FAU-møte. 
 

8.2 Berlintur - veien videre for 9.trinn 
Teamet ble diskutert under agendapunkt 3, samt i Arrangementsgruppen under agendapunkt 9. 
 

8.3 Slack 
FAU benytter seg av Slack som kommunikasjonskanal. Ulemper og fordeler ved bruk av Slack ble 
diskutert. Det er ønskelig å involvere FAU-varaene i større grad. Slack legger til rette for en bredere 
involvering. 

 
8.4 Representanter fra FAU i SUSNA, Natteravn og Skolefrukt 

 SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker) har fire møter i året og 
forventer at FAU Morellbakken stiller med én representant på møtene. Ingen av 
representantene som var til stede på FAU-møtet kunne påta seg vervet, så en forespørsel til 
varaene i FAU vil bli lagt ut på Slack. 

 Natteravn: Informasjon om natteravnordningen er gått ut til klassene i henhold til plan. 

 Skolefrukt: Ansvaret for skolefrukt må avklares. Status for skolefrukt tas derfor opp på neste 
FAU-møte. 
 

8.5 Neste FAU-møte 
Neste FAU-møte er 6. november. 
 
FAU representanter kan stille på møtene i KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg). May-Britt Normann, 
vararepresentant (8A), deltar på neste KFU-møte.  

 
9. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Oppsummering fra arbeidet i Pedagogisk gruppe 
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 Tilbud om samtale- og temakvelder til tenåringsforeldre i bydelen i regi av Salto fortsetter i 
år. Pedagogisk gruppe lager derfor heller ikke i år arrangement av denne typen. FAU-
representantene vil heller sørge for å spre invitasjon til Saltos neste samling, som foregår på 
Morellbakken i slutten av november. 

 Temakveld om nettvett: Skolen arbeider alt med elevene omkring dette, i samarbeid med 
Saltokoordinator og miljøarbeider i bydelen. Dette er bakgrunnen for at skolen avviste 
Barnevaktens omfangsrike opplegg i fjor og vurderer det likt i år. Pedagogisk gruppe sørger 
derfor for et foreldrerettet program, gjerne i samråd med skolens partnere i arbeidet med 
nettvett. 

 Elevvurdering (sak fra i fjor, med innspill skolen om foreldres erfaringer med måten 
elevvurderinger gjøres på, herunder utviklingssamtaler og bruk av portal/It’s learning, m.m.). 
Skolen har nedsatt arbeidsgruppe på dette, ledet av lærer Halgeir Vik, som vil involvere 
Pedagogisk gruppe i løpet av høsten. 

 
Oppsummering fra arbeidet i Arrangementsgruppen 

 Alle foreldre som kjører barna til skolen oppfordres til å begrense dette. Dersom barna må 
kjøres, slipp barnet av litt før krysset for å unngå uheldige situasjoner! 

 Grefsen skole har engasjert seg i de mulige problemene som ombyggingen av Grefsenveien 
vil føre til. Hvis noen foreldre ønsker å delta i dette arbeidet, er dere velkommen til å 
henvende dere FAU for å få opplysninger om kontakt person. 

 Berlintur: Der viktig å få lagt 1-2 ledere og én komité så raskt som mulig. De som melder seg 
til komiteen, vil ha fortrinn når deltakelse skal på selve turen skal besluttes. I år var det for 
mange som ønsket å bli med i forhold til behov, så det gjelder å være raskt ute å melde seg til 
komiteen. Det er også ønskelig at det blir vurdert om 8 trinn også skal få info om Berlin, slik 
at dugnads arbeid osv. kan starte på et tidligere tidspunkt i fremtiden for å unngå stress, og 
heller øke teamfølelsen før turen. Summen per nå som må samles inn er ca.  6200 kr. 

 De neste dugnadsmulighetene vil være i desember ved Dørene åpnes. Dugnadsmulighetene 
er fordelt mellom trinnene (cfr. tabell under agendapunkt 3 Rapport fra møte med 
skoleledelsen). 

 Alle foreldre oppfordres til å sjekke kalenderen på skolen hjemmeside for å holde seg 
oppdatert. 


