
Referat FAU Manglerud skole 
Dato: 28/3-2022, Manglerud skole (fysisk møte) 

 

1) Rektor informerer: 

- Drapssaken – Godt samarbeid med bydel og kriseteam, fokus nå på barna. Kommer ikke 

ytterligere informasjon fra skolens side, i samråd med familien. 

- Gjennomført skoleball for 10.trinn, veldig vellykket 

- Har stilt skolen klar for å motta inntil 15 mottakselever ifm krigen i Ukraina. Usikkert om det 

vil skje fordi skoler med eksisterende mottakselever vurderes først. 

- Ansvaret for å vurdere IC-s formelle status framover faller inntil videre mellom flere stoler. 

Det mangler beslutninger for videre drift på permanent basis, og det mangler en tydelig 

adressat for å ta ansvaret for beslutninger. Foreldreengasjement er trolig det mest effektive, 

da det saken ligger på politisk nivå. 

o Vedtak: FAU purrer på ansvarlig byråd og Utdanningsetaten om fortgang i 

avklaringen om IC. Foreldre til IC-elever utarbeider et forslag til tekst, som FAU-leder 

sender.  

 

2) Forrige referat godkjent 

- Noe mer utfyllende informasjon ønsket for foreldreinformasjon. 

 

3) Økonomistatus 

Gjennomgang v/økonomiansvarlig Thor Linell 

- Utlegg i forbindelse med 17. mai løses inntil videre med faktura til FAU v/økonomiansvarlig. 

Dersom det trenges forskudd, tar man kontakt med økonomiansvarlig. 

o Vedtak: FAU-styret oppretter en «brukskonto» for FAU med tilhørende debetkort.  



- Kortet er tenkt brukt til større arrangementer som vanligvis har hatt store utlegg. I første 

omgang 17. mai. 

 

4) Informasjon fra arbeidsgruppene 

Skolemiljø og pedagogikk:  

- Det er kommet påtrykk fra foreldre om hvor skolen står i beslutningen om mobilbruk for 

ungdomsskoleelever på Manglerud skole. Nåværende håndheving av regelverk anses lite 

hensiktsmessig og forvirrende.  

- Aksjon: Styret skal be rektor redegjøre spesifikt for denne saken i neste FAU-møte. 

- Har fått skolens kommunikasjonspolicy og gitt innspill til den angående bruk av ulike 

informasjonskanaler. Nettsiden blir gjenstand for revisjon, vil jobbes videre med. 

- Foreldre anbefales til å undersøke nettsiden ut fra eget informasjonsbehov, og gi 

kommentarer og forslag til forbedringer til S&P-gruppa. 

- Kontaktperson: Stein R. Fredriksen (steinrf@gmail.com) og Marthe S. Ökvist 

(marthe.okvist@gmail.com).  

AKS: 
 

- Fokuserer på AKS-maten og kvaliteten. Fra AKS-leders side begrunnes mye med økonomien 
tilsidesatt til mat, som er svært stram. 

- Mulig oppfølging: Hvem bestemmer disse økonomiske rammene? Hvorfor er det 
slik? Hva gjør de skolene som har mat av høy kvalitet på AKS? 

 
Natteravn: 

- Er blitt noe lettere å rekruttere etter det som skjedde i forrige uke. 
- Aksjon: utarbeider skriv på norsk og engelsk 

 
17.mai: 

- Informasjonsskriv sendt ut, god framdrift. 
- Spørsmål til alle: Hva kan vi forvente av oppmøte? Innspill til beregninger av mengden mat 

mottas med takk. 
- Har fått utvidet arrangementet med én time i hver retning.  
- Også utvidet bruk av skolefasiliteter med tanke på skolegård og toalettfasiliteter. 

Arrangementet vil skje i begge skolegårdene. 
- Har dialog med korpset. 

 
Skolehagen: 

- Svar fra Sparebankstiftelsen, innvilget NOK 140.000 til bålhus! 
- Fra før innvilget NOK 170.000 fra kommunen. 
- Neste dugnad i uke 16. 
- Søk på «Manglerud Skoles Skolehage» på Facebook, vi planlegger å puste liv i bruken av 

gruppa.  
- Aksjon: Markedsføre den på foreldregruppa på Facebook? 

 
Skoleball – heretter under navnet «Vitnemålsutdeling» 

- Knallbra ball, ungdommen strålende fornøyd 
- Etterarbeid, samler erfaringer i en loggbok for å overføre til neste års komité – også en del 

utstyr. 
- Har startet jobben med å arrangere vitnemålsutdelingen, som blir 16. juni. 
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Trafikksikkerhet: 
- Entreprenør for sykkelparken er konkurs – hva betyr det for anleggsområdet? 

- Skateparken brukes før den er ferdigstilt.  

 

5) Kommende møter/kalendergjennomgang 

Følgende møtedatoer for perioden fram mot sommerferien: 

● 2. mai 

● 30. mai 

 

6) Møteslutt og videre gruppearbeid 

 

Leif Hamnes  

Nestleder, referent 


