Referat FAU-møte 9. april 2018
1. Informasjon fra skolen, ved rektor
Halvårsvurderinger trinn 2–7. Opplæringsloven §3.13 krever at man skal få skriftlig tilbakemelding
hvert på elevens status. Oppfølgingssamtaler setter til slutten av semesteret, for å ivareta dette.
Dette da man ser at det er begrenset hvor mange foreldre som leser de skriftlige vurderingene. Og
det åpner for bedre dialog mellom lærer, elev og foreldre. Første trinn har allerede startet opp
oppfølgingssamtaler, og går derfor som før.
Foreldreundersøkelse nærmer seg slutten. Foreløpig har 48% besvart. Fristen er 15. april.
Fra 17. april kommer AKS-undersøkelsen. Foreldrenes innspill her er viktige for skolen, da AKS i liten
grad har andre muligheter til å måle kvalitet ut over foreldres tilbakemelding. Det er viktig at så
mange som mulig gir tilbakemelding, også dersom man har lite å kommentere da dette uansett viser
deltagelse. Skriv gjerne også kommentarer for å gi mer utfyllende informasjon.
Foreldremøte om «bullshit-filter» hadde bra oppmøte. Rundt 100. Elevene i 7–9 trinn hadde møte
om temaet tidligere samme dag.
Skolen viderefører samarbeid med lokale foreninger, spesielt med henblikk på psykososialt miljø og
språkbruk.
Ny lærernorm. Det er satt av penger i kommunen for å starte opp før den statlige finansieringen er
på plass. Midler til 250 nye lærere, hvor av 2,8 årsverk på Manglerud. Foreløpig er én stilling besatt.
Stillingsannonser ligger ute, men det er stor rift om kandidatene. Manglerud skole prøver allikevel å
ha is i magen, for å sikre den riktige kandidaten. Skolen er allerede godt bemannet, og derfor ikke så
presset.
Vedtak om plass for neste års førsteklasser sendes snart ut. Det vil bli fire fulle klasser i neste kull.

2. Oppmøte
Svakt oppmøte. Leder tar dette på sin kappe, da det ikke ble sendt egen innkalling. Det er trolig
derfor det heller ikke er noen innkomne saker.

3. Veisaken
FAU holder dialog med politikerne i samarbeid med MS. Man holdt innlegg sammen med
borettslagene i BU-møtet for tre–fire uker siden. Kapasitet på idretten er sprengt, allerede nå. Og
antall elever skal nær på dobles før skolen er ferdig vokst. Politikerne er langt på vei enige, spesielt
med tanke på parkeringsutfordringene. De er veldig positive til allidrettsanlegg på Ryen. Enkelte
lokalpolitiker har allerede fremmet dette videre i andre fora.
Man har vært i møte med Idrettsbyråden. Det var et mindre vellykket møte, da responsen fra
byråden var heller lunken. Det virket ikke som hun tok utfordringene på alvor. Også
parkeringsutfordringene ble avfeid.
Det settes opp møter med flere partier. Høyre har virket spesielt positive, med fokus på idrett og
mestring. De øvrige partiene er også positive, men enkelte forholder seg mer tause hva gjelder
responsen.
Endelige avklaringer i saken kan komme allerede i løpet av fire uker.

4. Tilbakemelding fra gruppene
Status gruppe 1 – Skolemiljø og pedagogikk
Det har ikke vært gjort mye siden sist, ut over at det har vært et møte i dag med idretten og FAU
Høyenhall. Status fra dette foreligger foreløpig ikke. Generelt er inntrykket at skolemiljøet på
Manglerud er forholdsvis godt.

Status gruppe 2 – AKS
Møte med undervisningsinspektør Eva Kvan er utsatt til neste uke. Man ønsker å diskutere hva som
kan gjøres frem mot sommeren med fokus på tredjeklasse neste år. Få mer informasjon tidligere om
tilbud og opplegg, for å sikre god deltagelse. Mer rundt dette kommer på plass i løpet av mai.

Status gruppe 3 – Hva skal FAU bruke pengene på?
Man har ikke kommet noe særlig videre her heller, så det ble derfor foreslått at det på FAU-møtet i
juni settes av tid til diskusjoner rundt dette.
Det ble gitt tilbakemelding på at man ser at en voksende skole gir mindre penger per klasse.

Status gruppe 4 – Skolehagen
FAUs skolehagegruppe tror det vil bli aktivitet i skolehagen i år. Skolens skolehagegruppe har lagt
fram sine planer. To plantekasser per klasse, og et lite drivhus. Man har søkt bydelen om midler,
70 000,–, til dette. Foreløpig er man ikke kommet i gang med arbeid rundt dugnader, men det
generelle arbeidet er i gang.

Status gruppe 5 – Natteravn
Enkelte tilbakemeldinger sier at det har vært vanskelig å få frivillige. Noen klasser setter derfor opp
vaktlister. Det er ofte de samme som går gjentatte ganger. 30. mai skal 7A stille med to og 7B med
én natteravn.

Status gruppe 6 – Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre
Det var ingen tilstede fra denne gruppen. Men de har arrangert «bullshit-filteret»-møtet. De som var
tilstede der syntes dette var vellykket.
Det ble fremmet forslag om at dugnad i skolehagen kan være tiltak for denne gruppen.

Status gruppe 7 – Håndbok for klassekontakter og FAU
Denne er klar og distribuert. Man må også huske på å få distribuert denne til nye til høsten.

Status gruppe 8 – 17. maikomité
Arbeidet er i gang. Man har hatt møter med klassekontakter og FAU-representanter, og skal sette
opp vaktlister. Det virker som arbeidsfordelingen blir godt håndtert i klassene.
Det blir heliumsballongfri 17. mai i år. Korpset ender på Manglerud skole i år, så man håper på at
dette også vil bidra positivt. Man har diskutert hvor vidt HMS-ansvarlig er påkrevd på slike
arrangement. Lokale organisasjoner er velvillige hva gjelder premier.
Det ble gitt tilbakemeldinger på at det var for lav kapasitet i kakesalget i fjor. Dette skal være
håndtert. Og det er et ønske om mer lekeplass for de yngre elevene og søsken.

5. Eventuelt
Ingen saker.

