
Referat FAU Manglerud skole 
Dato: 2/5 -2022, Manglerud skole (fysisk møte) 

 

1) Rektor informerer: 

- Offentlig høring: Abildsø skole rehabiliteres til enten 1. – 7. trinn eller 1. – 10. trinn (som i 

dag). Spørsmålet er hvorvidt ungdomsskoleelever skal overføres til Manglerud. Sett fra 

Manglerud skoles side er ledelsen positiv til å få tilført to klasser per trinn på ungdomsskolen 

fra Abildsø, skulle det være aktuelt. Større fagmiljø på lærersiden, større sosialt miljø på 

elevsiden og mer forutsigbar utnyttelse av skolens lokaler. Anslås å være aktivt om 4-6 år, 

men kan ta lenger tid. Ønsker FAU Manglerud å gi innspill i saken, er fristen 10. juni. 

- 17. mai: 425 barn påmeldt til å gå barnetoget, nesten doblet interesse i forhold til normalt. 

- Rekruttering: Gode og kvalifiserte søkere generelt 

- Uoversiktlig skolevei for tiden grunnet byggearbeid, håper det løser seg snart. 

- Har sendt skolemelding angående bruk av skateparken – som ikke er åpnet ennå og fortsatt 

er å betrakte som en byggeplass. 

- International Classes: fortsatt ikke permanent avklaring, men det er innvilget ett års prøvetid 

til. FAUs henvendelse hadde effekt i den forstand at Oslo kommune og 

Utdanningsdirektoratet kommunisert tydeligere seg imellom. 

- Mobilbruk: Saken har ligget litt, men det jobbes fortsatt – involverer også elevrådet. Policy 

blir ikke forankret og implementert før til neste år. Bakgrunn: Saken leder til frustrasjon blant 

ungdommene grunnet ulik håndheving av regelverk. 

-  

 

2) Forrige referat godkjent 

Stor forbedring       

 

3) Økonomistatus 

- Ønske om å opprette en egen konto for skolehagen, hvor det er store beløp kommet inn 

(141.000 pluss 170.000) 

-  

 

4) Informasjon fra arbeidsgruppene 

AKS: 
- Fortsatt fokus på AKS-maten og kvaliteten. Forsøker å hente inspirasjon fra skoler som har fått 
dette til å fungere på en økonomisk måte (Geitmyra). 
- Frukt de siste ukene, men det er midlertidig. 
 
Natteravn: 
- Bare tre uker igjen før sommeren. Håper på god oppslutning i forbindelse med russetid og 

situasjonen rundt skateparken. Men varierende hvor enkelt det er å rekruttere. 

 

Skolemiljø og pedagogikk:  



- Ønsker å snakke med rektor angående digital strategi og kommunikasjon – vil bli en sak som tas opp 

igjen til høsten. 

Vitnemålsutdeling 
- Jobber med datoer for neste arrangement. 
 
Trafikksikkerhet: 
- Entreprenør konkurs for sykkelpark – hva betyr det for anleggsområdet? Sendte henvendelse i 

forrige uke – ikke fått svar ennå. 

- Vil gjennomføre møte med Undervisningsbygg angående helhetlig trafikksituasjon rundt 

Svømmehallen. 

- Utformet skriv til bydelen angående veisperringer 

Skolehagen: 
- Søndagsdugnader har godt oppmøte, torsdager litt vanskeligere. 
-Innledende møte for bruk av tildelte midler i forrige uke. Bålhus høyest prioritert, har engasjert et 
firma. Viktig å dokumentere bruk av midlene for ettersyn fra tildeler. 
- Ny dugnad til torsdag! 
 
17.mai: 
-  (informerer om infoskriv utsendt til foreldre) 
- Over 1000 påmeldte, kan påregne mellom 1500 – 2000 på arrangementet. 
- Bestiller mat og griller via Oslo kokk- og stuertskole 
- Brus og is via hhv. Ringnes og Diplom-Is 

- (gjennomgang av situasjonskart og poster for foreldre for selve arrangementet, ikke vedlagt her) 

 

5) Møteslutt og videre gruppearbeid 

 

‘ 

 

Leif Hamnes  

Nestleder, referent 


