
 

[Skriv inn tekst] 
 

 

Møtereferat 
 

Dato møte: 06.03.2017 

Møtetid: Kl. 18.00-20.30 

Sted: Manglerudskole 

Referent:  Camilla Stolp 

Tilstede: 

Klasse Hovedrepresentant Tilstede Vara Tilstede 

1a Mats Risbakken  Nikolai Søberg X 

1b Øyvind Andreas Holen  Knut Frode Pettersson  
1c Eskild Josten X Irene Johansen  

2a Tina Rødhal  Arshad Mohammad X 

2b Kajsa Gammeleng  Ingvild Hopsø Bergmann  

2c Camilla Stolp X Ina Pettersen Andersen  

2d Cecilie Moe X Caroline Johansen  
3a Stian Branden    

3b Aslaug Irene Halden Gjerull X Kristina Hagen  

3c Trine Dahl Iyamu  Hege Nordal Ruud  
3d Siri-Anette Hansen  Randi Hansen X 

4a Per Nordahl X Kjersti P. Ruben  
4b Lars A Ruud X Hilde Ranheim Nordin X 

5a Magnar Katla X Anna Elisabeth Uran  

5b Stine Jalmerbrandt  Nina Bjercke  
5c Hanne Nilsson  Audun Moum Larsen X 

6a Frøydis Romundset X Mari Dalebråten  
6b Lena Thornell Nygaard  Kjersti Sundbye X 

7a Lene Olsen Sundt  Anne Lene Finsrud  

7b Connie Steen  Solveig Stakvik Jensen  
8a Silje de Linde X Synne Trygg  

8b Åse Haaheim X Torhild Vøyenli  
PYP (IB) 1 Karin Afeef    

PYP (IB) 2 Ramnath Falch Ambathy  Therese Bakke  

PYP (IB) 3 Silje Nygaard  Hans Bøhle Aarhus  
PYP (IB) 4 Ida Falch X Gølin Tveito  

 

Manglerud barneskole: Guro Baklien Harboe-Ree 
 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar/Frist 

 Godkjenning av forrige referat (vedlagt) og dagens agenda 
 
 

 

   
 Helsesøster v/ Guro Baklien Harboe-Ree 

 
Ved spørsmål ta kontakt https://manglerud.osloskolen.no/for-
elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/ .  Har en 100% 
stilling. Fra 1 juni kommer en helsesøster i en 100% 3 dager i uken.  
Dagene brukes mye til skader. Fremover ønskes det å fokuseres 

 
 

 
 
 

 

https://manglerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/
https://manglerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/


mer på grupper, for eksempel skilsmissegrupper, jentegrupper osv. 
Helsesøster er ansatt i kommunen og ikke i skolen. 
 
Fokusområder: 
8.klasse: fysiske, psykisk og seksuelle helse.  
5 klasse: puberteten 
3 klasse: egenomsorg 

   
 Godkjenne referat og agenda 

Referat og agenda godkjent 
 

 

   
 Økonomi: innspill fra klassene om hva vi kan bruke FAUs 

penger til, jf. referat fra forrige møte (vedlagt) 
- Baller, hoppetau eller annet som barna kan trenge. 
- Klassekasse med leker. 
- Kan det oppstå et behov når skolen er ferdigstilt som vi ikke 

har oversikt over nå?  
- Lydanlegg? 
- Akebrett, ski osv som kan lånes ut på skidager 
- Pott som klasser/lærer kan søke på for å dra på kulturelle 

arrangementer 
- Popkornmaskin som man kan tjene penger på ved sosiale 

arrangementer  
 
FAU sitter på et beløp nå, vi må passe på at vi bruker det på et 
bestemt formål og ikke binde det opp til løpende formål. 
 

Hilde og 
Camilla 

   
 Temakveld: innspill fra representantene om hva som kan være 

tema på neste temakveld arrangert av FAU. 
Lena ikke tilstede i dag. Settes opp på agenda på neste møte. 
Temaer som er aktuelle: 
Nettvett 
Nærmiljø 

 

   
 Oppdatering fra arbeidsgruppen som ser på aktuelle 

applikasjoner og muligheten for å få til Natteravner på 
Manglerud 
Gruppen har ikke hatt møte enda  
Gruppen har hatt kontakt med natteravnene på Høyenhall. 

 

   
 Oppdatering: Har elevene tilstrekkelig tilgang til PC’er? 

 
Oppfølging av sak 2.klasse 
Utfordring i forhold til sånn som PC situasjonen er i dag. Det er et 
klassesett i dag. Og det er ofte booket. Læringsmålene i 2 klasse er 

 



satt lavt og de vil nås.  
Skolen mistet en del PCer når skolen flyttet, PC situasjonen vil 
bedre seg når man flyttes tilbake til de andre lokalene. 
 
Bruk av PC ungdomstrinnet:  
Ledelsen ved skolen vurderer hvordan de skal få til en god løsning 
rundt bruk av PCer på ungdomstrinnet. De har forhørt seg litt 
rundt, og sett at andre skoler har funnet smarte løsninger. Det at 
elevene selv "eier" sin egen PC viser seg å redusere hærverk og 
ødeleggelser betraktelig. De vurderer muligheten for at elevene på 
ungdomstrinnet skal få mulighet til å leie en datamaskin av 
skolen.  Elevene som leier disponerer i utgangspunktet maskinen 
selv, og kan ha denne med hjem for lekser osv.  

Dette vil si at u-trinnselevene betaler et årlig gebyr på kr 850,- som 
over en treårsperiode utgjør kr 2550,- De får maskinene med seg 
videre når de går ut av 10 trinn.  

Elever som ikke ønsker denne avtalen får selvfølgelig låne PCer, 
men da bare på skolen.  

Man vurderer en ordning der elevene kan leie PC fra skolen mot en 
sum på 850 kr pr år. Dette er frivillig. 
 
FAU så fordeler og ulemper med et slikt tiltak.  

- Redd for et skille mellom elever, elever som har bedre PCer 
hjemme bør ikke få ta med disse til bruk på skole 

- Elever som tidligere ikke har hatt råd til PC har nå mulighet 
til å skaffe seg PC 

- Hvordan håndtere forsikringsproblematikk. Til/fra skole må 
dekkes av reiseforsikring. 

- Hva er de positive/negative erfaringene fra andre skoler? 
Kun positive nevnt i mail.  
 

FAU oppfordrer de FAU representantene der dette er aktuelt å 
diskuterer dette med sine klasser.  
 

   
 Ev. oppdatering vedr «veisaken» / oppussingen av skolen / 

uteområdene 
Solskjerming – brev fra FAU til undervisningsbygg førte til postitiv 
respons 
Veisaken – plansaken kommer snart på høring 

 

   
 Nytt fra SMU? 

Innkalt til møte 20 april 
 

   



 Eventuelt 
Invitere 
Skolepatruljen: Cecilie, 2d sender  
17mai: 8mai da tar 17 mai komiteen i mot gratis gaver til 17 mai  

 

 


