
Referat fra digitalt møte i FAU på Manglerud skole, mandag 10. mai 2021, kl. 
18.00. 

  
Tilstede : 31 stykker 
  
Følgende dagsorden var utsendt: 
  
1. Informasjon fra rektor 
2.Nytt styre i FAU neste skoleår 
3.Oppdatering av håndbok for FAU, vedlagt. 
4.Informasjon til nye FAU representanter, vedlagt.  
5.Informasjon fra gruppene 
6 Gruppearbeid, fra ca 19.00 - ta kontakt hvis gruppen du er i mangler platform for 
møte. 
  
Elida Fonneløp ledet møte. 
Knut Roger Andersen fungerte som møtets sekretær. 
  
Sak 1. Informasjon fra rektor, Peter Streijffert; 
  
17.mai har skolen lagt ut arrangement på FB. Det blir flaggheising, tale ved rektor og 
elever og korpset spiller. Det blir som ifjor, grunnet  pandemien. Det blir et tog for de 
laveste klassen på onsdag, dvs 1. og 2. klasse. De starter å gå fra skolen kl. 09.30. 
Det blir ikke musikkorps, men musikk på anlegg. Det er ikke anledning å gå sammen 
i toget, men foreldre oppfordres til å se toget på avstand. De andre klassene fra 3. og 
4. klasse har leker i. Skolegården 
Selve 17. mai er det rebus, som ifjor. 
  
Retningslinjer og bruk av sosiale medier er nå et gjennomgående prosjekt på alle 
trinn, og man involvere elevrådet og alle til å finne en plattform, som alle kan stå bak. 
Hvordan man opptrer i forhold til andre og hverandre vil bli en prioritert oppgave. 
  
I Østensjø bydel har man igangsatt et tverrfaglig samarbeid mellom ulike etater og 
skoler i bydelen. Samarbeidet i bydel og skole har man ønsket å forberede for barn 
og unge. Dette gjelder alt fra barnevernet, utekontakt, pp tjenesten, forebyggende 
politi mfl, og på sikt med BUP (Barne-og Ungdomspsykiatri). Fokuset er å 
samarbeide bedre, og samtykke på et lavterskeltilbud. Dette er målrettet inn mot ulike 
scenarier som elever kan komme opp i. Man vil intensivere dette samarbeidet etter 
sommeren. 
  
Lærerkabalen for neste skoleår er snart ferdig, men ikke alt er på plass. Det tar litt tid. 
Det er litt færre lærere som uteksaminerer nå. Boligprisene påvirker også dette, da 
det blir for dyrt for mange å bo i Oslo, hvis de ønsker eget hus med hage. Dermed 
flytter man til andre kommuner. 
  
3 helt nye klasser fra 1. klasse neste år, vil dele inn i ulike grupper. 
  
Sommerskolen kommer i år å være på Manglerud skole for første gang, og man 
håper mange er påmeldt til det. 
  



Rektor svarte på de spørsmål som kom opp i møtechatten. 
  
Sak 2, Nytt styre i FAU neste skoleår. 
  
Det er det siste FAU møte i år, og Elida Fonneløp har nå sittet i fire år, leder nå i det 
siste året og vil trekke seg. Melinda Jørgensen har vært nestleder, og vil også trekke 
seg. Derfor vil man være tidlig i forhold til neste år, og varsle om at det trengs fra 
neste år en ny leder i FAU, nestleder og gjerne en økonomiansvarlig. 
  
Sak 3;  Oppdatering av håndbok for FAU (ligger vedlagt) 
  
Elida har laget en «håndbok» for FAU, og som vil være hensiktsmessig å fordele 
dette videre til alle klasser. Den ble gjennomgått i møte. Møte i FAU er omtrent en 
gang i måneden. 
  
Sak 4; Informasjon til nye FAU representanter 
  
Melinda har laget en god presentasjonsbrosjyre av FAU ved Manglerud skole, som 
kan benyttes i klassene.(ligger vedlagt) 
  
Sak 5; Informasjon fra gruppene; 
  
I år har 17. mai komiteen laget rebusløp med 15 poster. Det er til denne rebusen en 
tilhørende Facebook gruppe, hvor svarene kan gis. Dette blir viktig å videresende til 
alle klassene og få vite om det. Det er innkommet flotte premier, og skolen fikk 5000 
kr til støtte fra kommunen, samt sponsorer fra nærnæringslivet. Denne gruppen skal 
ha møte etter på. 
  
AKS gruppa har hatt to møter med Gaute, som er AKS leder. Det er vært lenge Rødt 
nivå, og derfor er det vanskelig å planlegge mye. Matservering er en 
gjennomgangstema her. Manglerud klarer ikke helt å få dette til, i motsetning til andre 
skoler. Samtidig er det mye varmmat som blir kastet, og man prøver å finne ut av 
dette. Neste møte er 8. juni, hvor planene legges for neste skoleår. 
  
Skolehagegruppen har hatt en liten dugnad. Det virker som man har kommet 
skikkelig godt i gang her. Det er avsatt midler, og mange klasser på barnetrinnet er 
involvert i dyrkingen. En planlegging av rehabilitering av taket, skal gruppa diskutere 
det etterpå. 
Kari Carmelli, karincarmelli@hotmail.com, kan kontaktes, om de er interessert. 
Hun er den som er ansvarlig for dette, og skal jobbe videre med skolehagen. En 
høstfest er planlagt. SOS barnebyer kunne få lov til å dyrke solsikkerplante var vi 
positiv til før , men det fordrer frivillige foreldre på dugnad. Søknader på prosjekter 
skal skaffes. Det har vært noen investeringer i skolehagen , og de er i ferd med å 
oppstarte ulike prosjekter. Vanninsplan er også diskutert for sommeren. 
  
Trafikksikkerhetsgruppa har meldt inn skolen i et trygg trafikk prosjekt. Det er forsøkt 
å innhente erfaring fra andre skoler, bla Ekeberg skole, men det dabber av litt. Det er 
utfordrende å holde trykk på slike tiltak over tid. Kontakten med Undervisningsbygg 
ifm byggingen av svømmehallen, er det etablert kontakt med han som har ansvaret 
for trafikk og veiarbeidet i tilknytning til økt trafikkvekst rundt skolen. Dette skal det 

mailto:karincarmelli@hotmail.com


jobbes videre med. Hvordan kompenserer man bortfallet av skolepatruljen, som 
Trygg Trafikk har fjernet? Dette har man arbeidet med i forhold til andre skoler, med 
tanke på om å få dette foreldredrevet. Men dette ser krevende ut, og terskelen er noe 
høy. 
  
Natteravnegruppen er igang igjen. De har gjennomført 4 av 6 runder i det siste, og at 
det skal være 2 fra hver klasse. Det er viktig at man går minst to og to. Høyenhall 
skole har også gjenoppstartet. Det er mange barn og unge overalt, både på senteret 
og rundt Burger King, fortballbaner, skolene både på Manglerud og Høyenhall. Det er 
to ganger til før sommeren.  
  
Skolepedagogikk og skolemiljø har intet å melde i dag. 
  

Dette er siste FAU møte i dette skoleåret , og etter dette møte blir det møter i 
grupper. 
  
Møte hevet kl. 18.54 
  
Sekretær 
  
Knut Roger Andersen 
 


