
 

[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 X Nikolai Søberg  

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

2a Tina Rødhal X Arshad Mohammad X 

2b Kajsa Gammeleng X Ingvild Hopsø Bergmann  

2c Camilla Stolp X Ina Pettersen Andersen  

2d Cecilie Moe  Caroline Johansen x 
3a Stian Branden    

3b Aslaug Irene Halden Gjerull X Kristina Hagen  

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

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

5a Magnar Katla  Anna Elisabeth Uran  

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

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

7a Lene Olsen Sundt X Anne Lene Finsrud  

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

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

PYP (IB) 2 Ramnath Falch Ambathy  Therese Bakke X 

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

 

Undervisningsbygg: Einar Holstad og Per Morten Kals 
Manglerud barneskole: Peter Streijffert 
 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar/Frist 

 Undervisningsbygg informerer om planene og tiltakene for 
skolegård og veien. 
 
(se vedlegg: PP) 
 
Eventuelt: Parkering i forhold til idrettsanlegg på ettermiddag. Det 
er meldt til Idrettsetaten at det kan skiltets bedre i området hvor 
det er lovlig å stå på kveldstid. 

 

   

 
 
 

 



 Hvordan kan foreldrene og ungdomsklubben samarbeide? v/ 
Vegard Klubbleder Manglerud Ungdomshus 
 
Tilhører barn og ungdomstjenesten (BUT) Manglerud Ungdomshus 
ligger i et 1 av 5 områder som samarbeider. De har faglige tjenester 
som blant annet omfatter:   

- 1 psykolog 
- arbeidstrening,  
-  Ungdomlos -hjelper ungdom gjennom skolen  
- Samarbeid med forebyggende politi.  
- Kunst og musikk verksted.  
- Aktiviteter nesten hver kveld.  

Manglerud ungdomshus legger stor vekt på å være et ungdomsstyrt 
hus. Derfor har de klubbråd både på juniorklubben og 
ungdomsklubben. Klubbrådet består av ungdom som er 
medlemmer på huset og som er valgt på allmøter. Klubbrådet 
diskuterer aktivitetsplanen, er med i planlegging og gjennomføring 
av våre arrangement og søker midler til utstyr og aktivitet. 
Klubbrådet har også en representant i Ungdomsrådet i bydel 
Østensjø.  

Leder for Ungdomsklubben er ute i storefri hver onsdag for å 
snakke med ungdom. Han har også møter med Rektor og ledelsen 
ved skolen hver 2. onsdag. 
 
Åpningstider: 
Mandager:   15.00 -20.30 for deltagere på «Aktiv fritid»    
Onsdager:     18.00 – 21.00 juniorklubb fra 5.- 7. klasse 
Torsdager:    18.00 – 21.30 ungdom fra 7. klasse – 18 år 
Fredager:      18.00 – 22.30 ungdom fra 7. klasse -18 år 
 

kontaktinformasjon og informasjon om klubben: 
http://manglerud.minklubb.no/ eller minklubb.no  og velg 
Manglerud  

 Manglerud ungdomshus er på Facebook med en side: 
https://www.facebook.com/Manglerud.Ungdomshus.Offisiell/ 

 
Brukere av klubben er alle typer ungdom. Er et godt miljø, men er 
noe økning av rus og nettmobbing. Noe økning av psykiske 
problemer spesielt blant jenter.  Ungdomsklubben jobber med 
forebygging, inkludering og holdningsskapende. Foreldrene skal 
ikke ha adgang når ungdommene er der, men klubben ønsker 
dialog. Og derfor er et godt samarbeid med FAU en god start. 

 
 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ostensjo/politikk-i-bydel-ostensjo/ostensjo-ungdomsrad/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ostensjo/politikk-i-bydel-ostensjo/ostensjo-ungdomsrad/
http://manglerud.minklubb.no/aktiv-fritid/
http://manglerud.minklubb.no/
http://www.minklubb.no/
https://www.facebook.com/Manglerud.Ungdomshus.Offisiell/


Leder for Ungdomsklubben er også på Facebook som klubbleder, 
dette er en profesjonell profil som han kun bruker i 
jobbsammenheng. Det er veldig hyggelig om foreldre vil være venn 
på denne profilen også, og det er lav terskel for kontakt via denne 
kanalen. Han kommuniserer i hovedsak med ungdom her, og det 
skjer ikke mye på veggen, men chatten er aktiv  
https://www.facebook.com/vegardklubbleder 

Åpen dag for foresatte 21 mars om nettmobbing. 5- 8 trinn får 
undervisning på dagtid på skolen, på kveldstid kommer 
Barnevakten for å snakke for foresatte. 
Natteravner på Manglerud har vært litt uregelmessig, dette er noe 
FAU kunne vært med å ta litt tak i. 
Det er lavere og lavere alder på barn som bruker applikasjoner selv 
om standard aldersgrense er 13 år. Diskusjon i FAU hvor man 
ønsker å sette fokus på dette gjennom et blogginnlegg. Fokus kan 
da ligge på opplysning over antall applikasjoner og hva de brukes til 
og/eller hvorfor aldersgrensen på applikasjoner er 13 år (kognitiv 
kunnskap). 
 
FAU opprettet en arbeidsgruppe som skal sette opp en oversikt 
over aktuelle applikasjoner som brukes i dag. Samme gruppe skal 
også sjekke opp hvordan natteravnene på Manglerud er organisert. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Arshad Mohammad (2a) 
Kajsa Gammeleng (2b) 
Trine Dahl Iyamu (3c) 
Lene Olsen Sundt (7a) 
 

   
 Info fra Rektor v/Peter Streijffert 

Foreldreundersøkelse UDIR, info ranselpost 
AKS- halvdagsplass ute på høringer: alle skoler skal kunne tilby 
dette (ubegrensete antall plasser) 
PC: for småskolen er det ikke god tilgang. Dette vil bli bedre når 
man flytter inn hele skolen. 
Pål Skogli har sluttet, Eva Kvan er ny tilsatt. 
  

 

   
 Godkjenne referat og agenda 

Referat og agenda godkjent 
 

 

   
 Innspill fra klasse 2D: Har elevene tilstrekkelig tilgang til 

PCer?  
Lars sender mail til Peter angående saken, gjelder også de andre 

Lars 

https://www.facebook.com/vegardklubbleder


klassene på 2. trinnet. 
 

   
 Økonomi: innspill fra klassene om hva vi kan bruke FAUs 

penger til, jf. referat fra forrige møte (vedlagt) 
Usettes til April da alle har hatt foreldremøter 
 

Alle 

   
 FAU referatene ligger ikke på nettsidene til skolen 

FAU referatene ligger ikke på nettsiden til skolen. Camilla og Mats 
sjekker opp hvorfor. Når referatet legges ut på nettsiden deles URL 
på facebook siden. 

Camilla/ 
Mats 

   
 Eventuelt 

- Forslag om å ha en ny temakveld – settes opp som sak på 
neste FAU møte 

- Nytt fra driftsstyre – kommet tydeliggjøring av eksisterende 
dokument – settes opp på agendaen i mai etter 
driftsstyremøte i april. 

- Det har ikke vært møte i SMU enda, Peter skal innkalle.  

 

 


