
Referat FAU-møte mandag 5. februar 2018 

1. Informasjon fra skolen v/rektor 

Skolen jobber nå mye med å bli mer system- og mindre personavhengig. Hvordan gi elevene gode 

tilbakemeldinger som de lærer av? Hvordan involvere elevene? Man ser nærmere på rammene rundt 

skoletimene, dvs. aktivitet, oppstart, avslutning, ro og orden, slik at timene blir mindre avhengig av 

den enkelte lærerens karisma. Dette handler om regler og rutiner, som i bunn handler om å få 

system på læringen og hva som skjer i klasserommet.  

Det jobbes også med lokale læreplaner på hele skolen.  

Skolen har styrket det sosiale arbeidet ved å ansette en tredje sosiallærer, med ansvar for 5.-7. trinn. 

Det jobbes også med å se på hvordan mobbing og krenkende adferd skal håndteres, både i timen og i 

friminuttene. Hvordan få inspeksjon til å fungere, og hvordan håndterer lærerne de ulike 

situasjonene? 

Det er utarbeidet en standard for skolefravær (som forhåpentligvis skal distribueres i ranselpost som 

brosjyre). Hvordan skal elevfravær føles opp? Og hva skal skolen reagere på? 

Til neste skoleår skal det rekrutteres mange nye lærere, og ledige stillinger vil bli lagt ut før 

vinterferien. Utfordringen er hvordan Manglerud skal gjøres til en enda mer attraktiv læreplass? I dag 

har skolen 2,66 prosent sykefravær, som er bra, sammenlignet med Utdanningsetatens mål på seks 

prosent. Men rektor er like fullt bekymret for rekrutteringen til ungdomsskolen, så lenge den er så 

liten som den er i dag.  

Det blir fire klasser på første trinn til høsten 2018. 

Rektor blir konfrontert med at det er flere problemer med WC og vaskene, spesielt på barnesvikt. 

Han sier mye bunner i en kommunikasjonssvikt mellom rengjøringsbyrået, Undervisningsbygg og 

vaktmestertjenesten. Rektor skal høre om det kan utarbeides en sjekkliste for lettere å oppdage 

problemer.   

2. Status vei og idrettsanlegg 

Rektor forteller at skolen er misfornøyd med anleggstrafikken når det har vært dårlig vær og mye 

snø, spesielt på ettermiddagene. Det er sendt flere klager til de ansvarlige, og parkering i skolegården 

på kvelden er også et problem i forbindelse med hockeykamper. Her loves det å stramme inn på 

bøtelegging.  

Veisaken sendes til Rådhuset neste uke, det er 2-3 måneders behandlingstid før den skal opp politisk. 

Dessverre er det ikke mange politikere som har vist bekymring overfor veien og saken.  

Hockeyen genererer mye trafikk, spesielt siden kun 20 prosent av medlemmene bor på Manglerud. 

FAU har et bra samarbeid med hockeyen og fotballen, og en god dialog om hvordan vi tenker skole, 

nærmiljø og trafikk.  

Det overordnede målet er ny ishall på Ryen, noe som også åpne for nye muligheter for 

Manglerudhallen.  

En evt ny parkeringsplass i Plogveien ligger inne som egen sak hos kommunen, utenom veisaken. Det 

blir uansett utfordringer når nye Manglerud bad skisserer 5000 besøkende i uka.  

3. Innkommende saker.  



Ida Matilde Falch og Hans Bøhle Aarhus stiller som varamedlemmer til driftsstyret.  

FAU-styret trenger fortsatt en vara på økonomi, spesielt idet vi nå går over til nytt system: Visma E-

accounting. Valg av vara utsatt til neste møte.   

3. Gjennomgang status (der det er noe nytt) fra prosjektgrupper i FAU: 

- Gruppe 1: Skolemiljø og Pedagogikk 

Intet nytt. 

- Gruppe 2: AKS 

Hadde møte med undervisningsinspektør rett over jul.  

a) Gratis Aks: gratis 12-timers kjernetid planlegges for 1. klasse fra høsten 2018, det vil koste kr 970,- 

for fulltid. Fra 2019 vil 2. klasse etter planen innlemmes, 2020 for tredje klasse. Også et spørsmål om 

muligheten for bare å ha kjernetiden på Aks kan utvides til et tidligere tidspunkt enn i dag.  

b) International classes: Fortsatt en utfordring med forskjellig skoletid og dårlig integrasjon med 

andre elever i friminutter, på Aks og fellesarrangementer.  

c) Vil rette fokus mot læringsstøttende aktiviteter.  

d) VIKTIG: foreldre må være tydelige og presise med påmelding/avmelding i ferier.  

e) Mat: Vil prøve ut ny ordning for å utnytte det sparsommelige budsjettet bedre.  

f) Det var et spørsmål om rekruttering av ansatte: De fleste ansatte jobber 100 prosent, fordelt på 

skole og Aks.  

g) SAVN: Aks har ingen planleggingsdager, og det kan bli et forslag om å innføre det, med bedre 

langsiktig planlegging som mål. Her må skolen i så fall utarbeide et mer konkret forslag.  

- Gruppe 3: Hva skal FAU bruke pengene til? 

Det skal fortsatt lages en prioritert liste. Ingen avgjørelser tatt.  

- Gruppe 4: Skolehagen 

FAU venter fortsatt på svar fra skolen, om den vil bruke hagen i undervisningsforemål? Rektor melder 

at noen lærere har lyst til å tak i det, og vil å så fall begynne med settekasser til klassene. FAU har 

mange ideer som kan bli virkelighet hvis skolen er med på å satse.   

- Gruppe 5: Natteravn 

Gode tilbakemeldinger fra klubb, politi og vandrere om onsdagsturene. Men ALLE foreldre i 5-10. 

klasse er nødt til å gå én gang. Det er mulig dette vil bli organisert klassevis i nær framtid.  

- Gruppe 6: Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre 

Intet nytt. 

- Gruppe 7: «Håndbok» for klassekontakter og FAU 

Skal være klar til høsten.  

- Gruppe 8: 17. mai-komité 



En Facebook-gruppe er opprettet.  

 


