
Referat FAU-møte 08.11.2021 

1) Informasjon v/rektor Peter Strejffert 

- Skolen har mottatt midler via Trygge og varme skoler (NOK 170.000). Det er også søkt om 

midler til Skolehagen. 

- Facebook-bildebruk fra AKS har vært diskutert, og tatt tak i. 

- Smittevern: Mye generelt sykefravær blant personalet, inkludert syke barn. Har måttet 

anvende vikarbyråer til en viss grad. 

- Spørsmål angående bom i Vekterveien: Ble skolen kontaktet? (Svar: nei)  

Bakgrunnen er at dette trafikktiltaket skaper «rekkeforskyvning» av morgentrafikk helt fra 

Sandstuveien og forbi Manglerud skole (Plogveien). 

- Arbeidsgruppe Skolemiljø og pedagogikk møter rektor tidligere i forkant av neste møte 

(avtaler direkte) 

 

2) Gjennomgang /godkjenning av forrige referat 

- Ingen kommentarer 

 

3) Vasking av distribusjonslister på e-post 

- Gjennomgang av kontaktinformasjon til FAU-representantene pga. problemer med 

masseutsendelser av e-post. 

- Vi vil trolig benytte Skolemelding for å minne om FAU-møter også i framtiden. 

 

4) Valg av møtereferent og FAU-leder 

- Ingen kandidater som referent eller leder. 

- Leif Hamnes skriver møtereferat og fungerer inntil ny leder er valgt (neste møte 6. desember 

klokka 18.00) 

 

5) Økonomigjennomgang 

- Kasserer ikke til stede på møtet, overføring av formelle fullmakter fra forrige FAU-ledelse må 

skje på neste møte. 

- Det er behov for tilganger til trinnkontoer, blant annet i 9.trinn. 

 

6) Gjennomgang av nye arbeidsgrupper 

Følgende arbeidsgrupper er nå aktive i FAU Manglerud: 

- Skolemiljø og pedagogikk 

- AKS 

- Natteravn 

- 17. mai-arrangement 

- Skolehagen 

- Skoleball 

- Trafikksikkerhet 

 

7) Eventuelt 



- Det ble uttrykt bekymring for prosessen med å sette sammen nye klasser (i 3,. klasse skal det 

justeres ned fra 4 til 3 klasser).  

- Aksjon: Problemstillingen videreformidles til rektor, som får muligheten til å utdype hvordan 

skolen foretar disse vurderingene under neste møte 6. desember. 

- Skolens policy rundt mobilbruk: Det er utfordringer og frustrasjon knyttet til håndhevelse av 

skolens gjeldende rutiner rundt bruk av mobiltelefon (problemstillingen gjelder primært elever 

på ungdomstrinnet). Ulike skoler har ulik praksis. 

- Aksjon:  Problemstillingen er kompleks, og representantene oppfordres til å reflektere over 

saken i tiden fram til neste møte. Problemstillingen videreformidles til rektor, som kan redegjøre 

for bakgrunnen til skolens policy, fulgt av en plenumsdiskusjon. 

 

8) Enkeltvis arbeid i arbeidsgrupper 

 

 

Referent: Leif Hamnes, 8/11- 2021 


