Referat, FAU-møte mandag 7. mai 2018
Referent: Øyvind Holen, klasse 2B
1. Informasjon fra skolen v/rektor
Rektor hadde tre saker å formidle:
A) Veien skal opp til politisk behandling i rådhuset 23. mai, og er altså ikke avgjort
politisk ennå. Han er tydelig på at når nesten 130 seksåringer skal begynne på
Manglerud til høsten, kan vi ikke ha biler kjørende gjennom skolen.
B) Manglerud går som nr. 19 i årets 17. mai-tog, mer info sendes ut via
kontaktlærerne.
C) Alle klasser skal nå ha fått dato for skoleavslutningen. Hvis ikke, send melding til
kontaktlærer.
2. Status vei og idrettsanlegg.
Vi venter på politisk behandling.
3. Gjennomgang status (der det er noe nytt) fra prosjektgrupper i FAU:
- Gruppe 2: AKS
Gruppa har hatt dialog med undervisningsinspektør ang. informasjon om aktiviteter, i
håp om å få høyere deltagelse blant elever på 3. og 4. trinn. Det blir fra høsten mulig
å søke 50 prosent Aks-plass allerede fra første trinn i tredje klasse, første trinn, mot
andre trinn tidligere. Det blir gratis kjernetid fra og med førsteklassene fra høsten, og
dette tilbudet vil følge kullene i årene som kommer. Aks er også interessert i å
involvere seg i skolehagen.
- Gruppe 4: Skolehagen.
Det blir dugnad for alle foreldre mandag 14. mai kl. 18, for å rydde og klargjøre
området. Ta gjerne med eget utstyr, men det er også mange redskaper i hagen.
Målet er å dele opp hagen opp i 40 inngjerdete områder, med en gangvei av duk
imellom, slik at alle klasser får sitt eget område. Det er også søkt økonomisk støtte
fra bydelen, og gruppa er i dialog med speideren fritidsklubben for å oppmuntre til
mer aktivitet i hagen.
Skolehagen kan også brukes til private bursdager, hvis den er ledig.
- Gruppe 5: Natteravn
Manglerud stiller med foreldre på vandringer onsdag 16. mai (5. klasse), onsdag 23.
mai (6. klasse) og onsdag 30. mai (7. klasse). Det er også planer om å gå natteravn
på spesielt utsatte dager, som bydelsdagen fredag 1. juni, Musikkfest Oslo lørdag 2.
juni og VG-lista Topp 20 lørdag 22. juni, da det erfaringsmessig er mye aktivitet rundt
t-banen og senteret når publikum kommer hjem fra sentrum. Det diskuteres også
muligheten for å gå natteravn i forbindelse med skoleavslutning for tiende klasse.
Gruppa har også hatt møte med fritidsklubben, som ønsker å minne om man kan
følg med på juniorklubbens tilbud på nettsiden manglerud.minklubb.no/junior og

Facebook-siden www.facebook.com/Manglerud.Ungdomshus.Offisiell

- Gruppe 7: «Håndbok» for klassekontakter og FAU
Kommer til høsten.
Eventuelt
1. klasse skal gå i tog tirsdag 15. mai.

