
Referat fra FAU møte mandag 15. mars 
2021 kl. 18.00 på Teams. 

  
36 deltok i møte. 
  
Ane Elida åpnet møte. 
  
Møte åpnet ved at Rektor Peter Streijffert informerte. 
  
Skolen er i dialog med barnehagene, og neste år blir det 3 nye førsteklasser. 84 nye 
elever kommer fra 1. klasse neste år. 
  
Inntak til International Classes for neste år. Det har vært 500 henvendelser om plass 
der for neste år. Samtidig er det en evaluering av prosjektet der fra Universitetet 
Innlandet som pågår. Man ser på om man har nådd de mål som man har satt seg. 
Det tar tid, da det er en ekstern evaluator. 
  
Rekruttering jobber skolen mye med. Noen personalet flytter fra Oslo. For mange er 
det dyrt å bo i Oslo, og noen vil flytte tilbake til sine hjemsteder. Lærerlønningene er 
ikke veldig store. 
  
Læringsmiljøgruppen vil man reaktivisere, og se på digital kompetanse og hvordan 
man oppfører seg på sosiale medier. Hvordan møter du andre mennesker på sosiale 
medier? Smart oppvekst, er en metode man bruker i 1-6 klasse, som er historier. Og 
derigjennom diskutere verdier som respekt, språkbruk, oppførsel m.m. Sosiale 
medier er et sted hvor ungdommer er, uten voksen tilstand. Det samme gjelder på 
skoleveien, i fritiden og hvordan vi behandler hverandre. Bla på 3 trinn har man hatt 
et prosjekt i forhold til hvordan man snakker med hverandre . Rektor ønsker at denne 
gruppen setter i gang sitt arbeid igjen. 
  
Foreldreundersøkelsen er ute nå, og alle foresatte skal ha fått denne nå. Viktig at alle 
svar på denne. 
  
Manglerud skole er nå på Rødt nivå. Læreformen er krevende. Det innebærer fortsatt 
utfordringer, men likevel på mellomnivået mener man etter dagens møte at dette har 
gått bedre. Man har hatt en gjennomgang i dag. 
  
På ungdomnivået er det klart med utfordringer, fordi man ikke klarer å etablere godt 
nok elevmiljø i pandemien. 
  
I skrivende stund venter vi på pressekonferansen fra Byrådet, som har varslet 
innskrenkninger. Det vil bli sendt skolemeldinger, men de kan av tekniske grunner bli 
stående på vent, og at det tar lengre tid enn forventet. 
Man har også slitt litt med informasjon for sårbare barn som trenger mer oppfølging, 
eller de som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Det har vært vanskelig å få 
adekvat informasjon ut her, ref postmottak for tilbakemelding. De arbeider med å 
forbedre dette, og at man vil komme ut raskt med registrering. Det er viktig slik at 
skolen kan få personal. Personalet er kritisk, fordi man ikke har nok vikarer. Og det er 



vikarmangel, og det er krevende. Mange har faktisk takket nei til å være vikarer, fordi 
smitten er stor. Likevel vil skolen gjøre sitt beste for å få dette til. Rektor vil 
koordinere informasjonen som gjelder hele skolen, og deretter på relevant nivå fra 
klasser og trinn vil det bli informasjon. 
  
Smittevern arbeider man kontinuerlig med. Alle er slitne, og det merkes på alle. 
  
Rektor understreker at man kan ta kontakt med han, om det gjelder kommunikasjon. 
  
Deretter fortsatte møte. 
  
Dagsorden var; 
  
Økonomi. 
  
Elida orienterte om økonomien. «Grønne midler» til skolehagen fra bydelen var 
allerede tildelt, og fordi mange sitter i korte perioder, har man ikke helt oversikt fra år 
til år. 
  
Elida orienterte for regnskapet, og som var sendt ut. Det ble laget i møte en oversikt 
over det. 
314 000 kr står på FAU konto, og overskuddet fra 17. mai 2019 var overført en annen 
konto. Dette kommer i tillegg. På skolehagekontoen står det kr 52 795,94 pr 14. mars 
2022. 
Det er ønske om å få en som kunne vært økonomiansvarlig i FAU, fordi det blir mye 
for Elida. 
Erikka Smedsrud fra 9. trinn har søkt om støtte til tur neste år, og det er sendt en 
søknad til tur. Jannicke Clausen redegjorde for turen, som er en tur i Norge, som 
erstatning for «Hvite busser». Det var ikke oppgitt noen konkret søknadssum, men 
ble antydet muntlig i møte kr 10-15 000 i møte. På den annen side trenger vi mer 
informasjon. 
Søkerne blir anmodet om å få en mer utdypende informasjon om opplegget, budsjett 
og hvordan det er tenkt. 
  
Orientering fra gruppene: 
  
Jannicke orienterte fra natteravnegruppen. Det er kun gjennomført en runde i dette 
skoleåret grunnet pandemien. Så lenge klubben er åpen, gjennomfører man 
natteravnegrupper. Men nå er klubben stengt, og da har man ikke gjennomført det. 
Mange er positive til å være med, og man ser helst at man registrerer interessen via 
FAU representantene og ikke via FB. 
  
Elida orienterte fra 17. mai komiteen. Man innser at heller ikke i år blir det et 
tradisjonelt 17. mai arrangement. Man kommer til å gjøre det samme i år, som ifjor 
med et rebusløp. Man har sjekket om det blir et digitalt lotteri, men det skjer ikke da 
det det ikke er legitimt. 
  
Leif orienterte om trafikksikkerhetsgruppa. De arbeider med å få kontakt med så 
mange som mulig med velforeninger, borettslag, trygg trafikk og politiet. Nå har man 
jo avviklet «Skolepatruljen», der elevene selv var med. Det eksisterer ikke lenger. 



Man har identifisert en såkalt «hjertesone», der man sikrer de nære områder rundt 
skolen. 
  
Randi orienterte om AKS gruppa. De har avtalt at de skal ha møte mellom gruppa og 
lederen for AKS, Gaute, hver 6. uke. Grunnet pandemien er det mye som er 
kansellert og satt på venting. Det er utfordrende for AKS med sykemeldinger, 
karantene m.m. Er et behov for mer presis informasjon til de rette på AKS. Fortsatt 
utfordring i mat regime. Budsjettet er 2 kr og 56 øre pr elev for mat. 
  
Siri orienterte fra skolehagegruppen. De har kontakt med Karin, som er 
kontaktlæreren på skolen for skolehagen. De er i dialog om hva som skal gjøres av 
innkjøp og hva som trenges i opplegget. Det er behov for noe rehabilitering. Det er 
ønske om en foreldredugnad, men Coronaen legger begrensninger på dette. Man 
har også mottatt en henvendelse fra SOS Barnebyer om å få en flekk, for å dyrke 
solsikkefrø. Man kommer tilbake til dette. Dugnaden er ikke lov inntil videre i dette. 
Det er ytret ønske om beskjæring av noen trær, med Melinda skulle se på dette. 
  
Under møtets gang, ble det avklart at det blir hjemmeskolen for ungdomstrinnet, men 
Østensjø bydel har ikke fått samme strenge tiltak som andre bydeler i Oslo. 
  
Møte hevet kl. 18.50 
  
 
Knut Roger Andersen 
 

 

Spørsmål besvart av Rektor på epost etter møtet:  

 

Spørsmål til rektor er hvorfor ikke alle mailer om karantene blir sendt ut til alle. Det er kun 

enkelte karanteneklasser som når alle. Er det en grunn til det? Burde ikke mail om karantene 

gå ut til alle? 

Alle foresatte skal få informasjon når klasser er i karantene. Vi har misset noen ganger da det er ulike 
info som går ut. 
  
Informasjonsflyten er som følger: 
  

1.       ansatte og elever som skal i karantene får informasjon 
2.       ansatte får informasjon om klasse/kohort som er i karantene 
3.       foresatte på trinnet få beskjed om hvilken klasse/kohort som er i karantene 
4.       alle foresatte får vite om hvilket trinn det er en klasse/kohort som er i karantene 

  
Vi prioriterer selvsagt 1-3 først da det er de punktene som vi ser som viktigst for smittevern. På punkt 
4 glipper vi noen ganger. 
  
 


