Referat FAU-møte 5. mars 2018
1. Informasjon fra skolen v/rektor.
Skolen har fokus på psykisk helse, og planlegger foredrag med Oda Faremo Lindholm for elever i
ungdomsskolen og alle foresatte onsdag 4. april – noe som fikk full støtte fra FAU. Sosiallæreren for
ungdomstrinnet vurderer å følge opp med foredrag av Mathias Øhra fra Høgskolen i Drammen til
høsten – om ungdom i selvrealiseringens tid.
Sms-er om foreldreundersøkelsen er underveis, og rektor oppfordrer alle foresatte til å svare.
Husk å melde på sommerskolen. Påmelding 7.-13. mars. Husk: Det er gratis.
Skolen sliter med renhold av toalettene på barneskolen, samt tissing på gulv og vegger på
guttetoalettene. Rektor oppfordrer foreldrene til å snakke i hjemmet om hvordan man bruker
fellesdoer.
Det har i vinter vært problemer med temperaturen i klasserommene på barneskolen.
Ventilasjonsanlegget i det gamle skolebygget skal rehabiliteres etter sommerferien. Dette er en stor
byggejobb, og skolen kommer tilbake med mer informasjon.
Det har vært glatt i vinter, og det har vært spesielt utfordrende utenfor bommen – der skolen formelt
ikke har ansvar for å strø, men har gjort det likevel.
Som til jul forventes det kamp om lokalene til sommeravslutningene, så klassekontakter og lærere
kan også tenke på alternative lokaler til samlingssalen – som lærerværelset og skolehagen.
2. Status vei og idrettsanlegg
Det er satt sammen en ressursgruppe som skal jobbe med å løse utfordringene med trafikk i
forbindelse med idrettsarrangementer og nytt bad, og også inngå tett dialog med borettslagene.
Målet er å finne en løsning alle kan leve med, så gruppa går i dialog med alle de politiske partiene og
kommer med forslag til løsninger.
Det jobbes videre mot ny ishall på Ryen, en plan som blant annet handler om å forvandle Ryen til en
idretts- og kulturpark.
Manglerud/Star har opprettet en funksjon som «inkluderingsminister». Målsetningen er å jobbe
tettere med skolene og andre aktiviteter for å skape mestringsmiljø og nettverk rundt barna.
Veisaken blir politisk behandle på Rådhuset i mai. Det viktigste for arbeidsgruppa er å få fram at
dagens løsning ikke er en løsning – at saken ikke er løst.
FAU minner om at alle beboere kan melde fra til kommunen om slike problemer, som manglende
strøing, måking, ulovlig kjøring eller utfordringer knyttet til det store snødeponiet som har tårnet seg
opp utenfor skolen – for å ta et ikke helt tilfeldig eksempel. Kontaktskjema ligger her, velg «gate,
transport og parkering».
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/rad/rad002?execution=e1s1
3. Gjennomgang status (der det er noe nytt) fra prosjektgrupper i FAU:
- Gruppe 2: Aks.

Aks er positiv til å jobbe med økt mulighet for halv plass, spesielt for 3. klasse fra skolestart 2018. De
gjennomfører nå også et forsøk med at barna kan velge hva og når de kan spise på tirsdager til og
med torsdagene, som beskrives som vellykket.
- Gruppe 3: Hva skal FAU bruke pengene til?
Gruppa har laget et forslag til tiltak i prioritert rekkefølge, som er vedlagt dette referatet. Forslaget
legger økte inntekter til grunn, noe som i praksis betyr at man bør innføre et årlig arrangement til, i
tillegg til 17. mai – som i 2017 førte til 20.000 kroner i inntekter til FAU.
Tilskuddene er i korthet foreslått slik, i prioritert rekkefølge: oppstartstøtte til klassene, støtte til
skolehagen, temakvelder, skoleavslutning i tiende klasse, en elevpott klasser/elevråd kan komme
med forslag til.
FAU etterlyser også flere gode ideer fra foreldrene.
Det var også en diskusjon rundt mangelen på pc-er og nettbrett på skolen, og om dette er noe FAU
kan/skal bidra til.
- Gruppe 4: Skolehagen.
Gruppa har hatt møte med skolen om dens planer. Skolen ser for seg å gjøre et forsøk med å kjøpe
settekasser og fordele på klassene. Både FAU og skole har et ønske om å få mer aktivitet i hagen på
sikt, som eksterne parsellhager, men er i oppstartfasen og venter på våren. Det planlegges en dugnad
i april, og i mellomtiden tar gruppa kontakt med andre skoler med hager.
- Gruppe 5: Natteravn
Femteklasse mangler blant påmeldte natteravner, og 16. og 30. mai er de to dateoene som gjenstår å
fylle i dette skoleåret. Den siste tiden har vært noe bråk mellom ungdom fra Manglerud og Høyenhall
på kveldstid, samt snøballkasting mot biler og fotgjengere fra toppen av snødeponiet.
- Gruppe 7: «Håndbok» for klassekontakter og Fau.
Den er i rute til høsten
4. Eventuelt
FAU mangler fortsatt en vara-økonomiansvarlig. FAU-representantene oppfordres til å lete etter
kandidater blant foreldrene.
Neste FAU-møte er mandag 9. april.

