
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020 
 

Referat fra møte 9. september 2019 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Lagerberg (avtroppende FAU-leder), Kathrine Marie Reksterberg (avtroppende 
sekretær), Knut Ramstad (8A), Hågen Ljøgodt (8C), Tone Dahle (8D), Tuva Rosenlund (8E), Thomas 
Horn (9A), Harald Indrebø (9B), Helga B. Aasdalen (9B), Colin Campbell (8C), Kirsti Manum-Fystro 
(9D), Karen Haug Aaronsen (9E), Marit Sørheim (10A), Kristina Johansen (10B), Ane Lunde (10C), 
Janne Eide Solvang (10D)  

 

DAGSORDEN 
Nr Sak 

1 Intro: presentasjon av deltakere 

2 Valg 

 FAU-ledelse 2019/2020: leder, nestleder, kasserer og sekretær 

 Representanter til driftsstyret: leder og vara. Thorsteinn Skansbo (10E) er nominert 
som ny driftstyreleder 

3 Status/hva har skjedd siden sist? 

 Marit forteller om arbeid og erfaringer etter skolestart 

 Runde rundt bordet (foresattes/ungdommenes erfaringer fra skolestart) 

4 Organisering av arbeidet fremover 

 Månedlige FAU-møter 

 Arbeidsgrupper 

 Formøte med ledelsen 

 Løpende kommunikasjon og avklaringer (e-post og/eller Slack) 

 Årshjulet 

 Kommende aktiviteter høst og vinter (inkl. status Berlintur 10. trinn) 

5 Annet 

 Neste møte 

 

 

1. Intro: presentasjon av deltakere 
Avtroppende FAU-leder, Magnus Vik Lagerberg, ledet møtet. Det ble holdt en presentasjonsrunde 
rundt bordet. 
 

2. Valg 
Det ble gjennomført valg av representanter til FAU-ledelsen 2019/2020 og til driftsstyret. Thorsteinn 
Skansbo (10E) er nominert som ny driftstyreleder etter avtroppende Ernst Rognstad. 
 
Vedtak:  

 FAU-ledelsen 2019/2020 består av Kirsti Manum-Fystro 9D (leder), Knut Ramstad 8A 
(nestleder), Thomas Horn 9A (kasserer) og Ane Lunde 10C (sekretær) 

 Representanter til driftsstyret er: Thorsteinn Skansbo 10E (representant) og Tone Dale 8D 
(vararepresentant)  

 
3. Status/hva har skjedd siden sist? 
Status v/Mari 
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Marit hadde ikke anledning til å stille. Magnus kunne informere om at skolen er svært tilfreds med 
skolestart og med engasjementet som elever og foreldre har vist. Marit viste til arrangementene som 
vanligvis avholdes ved skolestart i regi av foreldrene. Det er f.eks. mulig å låne skolens kjøkken og ha 
pizzabaking en kveld. Vanligvis er det klassekontakten som tar initiativ til et slikt arrangement. 
Magnus oppfordret FAU-representantene til å varsle særlig klassekontaktene på 8. trinn om at det er 
ønskelig med slike arrangementer. Henvendelser om reservering av rom på skolen sendes Hanne, 
med kopi til Marit og vaktmester. 
 
8. og 9. trinn må forholde seg til om Hudøy 2020 og Berlin 2021 skal gjennomføres som turer for 
kommende trinn. Disse to arrangementene er foreldredrevet, og det er viktig å ha en god prosess for 
gjennomføringen av turene. 
 
Runde rundt bordet 
Runden rundt bordet ga inntrykk av at det har vært en god skolestart på trinnene i år. Positivt 
engasjement fra skolen er inspirerende for både ungdommene og foresatte. Det fremkom likevel at 
skolen fremdeles kan bli bedre på å informere foresatte på 8. trinn om "Vi på Morellen". Skolen 
sender ut et informasjonsskriv ved skolestart, men informasjonen kan med fordel tydeliggjøres. Det 
er en felles oppfatning at skolen jobber mye med klassemiljøet. Fokuset på relasjonell og sosial 
kompetanse er positivt, men skolen må jobbe mer med lærernes tilbakemeldingsformer i 
vurderingssituasjoner.  
 
Egne foreldresamlinger anbefales for 8. klassene. Berlinarbeidet bør komme i gang før.  
 
Det er enn generell positiv holdning til Hudøy og Berlin. Det er gode erfaringer fra Hudøy. Årets 
Hudøykomité burde ta et raskt møte med avtroppende komité (Ranveig og Helene) for planlegging 
av neste års Hudøytur.  
 
Saker som bør diskuteres i FAU: 

 Antall stillinger på skolen er redusert. Vil de ha konsekvenser for undervisning? 

 Elevsamtaler - kaffémodellen: Fjoråret viste at det var svært vanskelig å få tid med én enkelt 
lærer. Hvordan kan vi unngå at det ikke er mulig å booke en elevsamtale med ønsket lærer?  

 Hvordan kan vi bidra til at elevene ikke får for stort prestasjonspress på skolen? 

4. Organisering av arbeidet fremover 
Månedlige FAU-møter 
Det ble avholdt ni møter i 2018/2019. Møtene lå fast til første tirsdag i måneden. Agenda var basert 
på innspill fra FAU-representantene fra respektive klasser, fra andre skoler om f.eks. 
trafikksituasjonen og innspill fra skoleledelsen. 
 
Arbeidsgrupper? 
Avtroppende FAU har hatt en arrangementsgruppe og en pedagogisk gruppe. FAU må ta stilling til 
form for det kommende FAU-arbeidet. 
 
Formøte med ledelsen 
Leder og nestleder i FAU møtes månedlig med skoleledelsen. 
 
Løpende kommunikasjon og avklaringer (e-post og/eller Slack) 
Slack har vært benyttet for å redusere antall e-post. Ulempen er at det er ytterligere system å 
forholde seg til, som til tider kan være noe uoversiktlig. Fordelen er at det er lettere å lete opp 
historikken. Avtroppende FAU-leder anbefaler fortsatt bruk av Slack. 
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Årshjulet 
Kommende aktiviteter ligger i årshjulet. Noen aktiviteter i årshjulet er trinnspesifikke, mens andre 
aktiviteter gjelder alle trinnene. FAU følger med på at skolen holder årshjulet på skolens nettsider 
oppdatert. FAU må sørge for å oppdatere årshjulet for 2019/2020, som ligger på Slack. 
 

5. Annet 
Neste møte avholdes tirsdag 8. oktober kl. 18.00 i 10A sitt klasserom. 


