FAU-møte mandag 4. juni 2018.
1. Informasjon fra skolen v/rektor.
Førskoledag arrangeres onsdag 6. juni med over 100 førsteklassinger på besøk.
Det har vært mye jobb med rekruttering av personal i vår, noe som har resultert i rundt ti nyansatte.
Noen stillinger er fortsatt ubesatte, på grunn av oppsigelser og folk som har trukket seg. Rektor ser
på Manglerud som en attraktiv arbeidsplass, men det er hard konkurranse om lærerne.
Rektor er er godt fornøyd med å slippe trafikk gjennom skolegården, siden det blir mer og mer
tydelig at det blir mye bevegelse mellom de to skolegårdene for elevene. Samtidig er han bekymret
for økende trafikk utenfor skolegården, og åpner for å utvide skolepatruljen til to
fotgjengeroverganger, på grunn av mye trafikk i Plogveien, noe som også gir mye grunn for videre
diskusjon og tiltak.
Siden 2012 er det blitt målt dårlig luft i flere klasserom på barneskolen, og nå skal man jobbe med
utbedre ventilasjonsanlegget. Det fører til at bare 1.-3. klasse skal være på barneskolen fra høsten,
og på grunn av arbeidet vil 2. og 3. klasse komme til å bytte klasserom i løpet av skoleåret.
Aks er i gang igjen 1. august, påmeldingsfrist for perioden 1.-17. august er fredag 8. juni.
2. Status vei og idrettsanlegg.
A) FAU-representant Magnar Katla mener FAU ikke vært orientert om konkrete forslag for ny
parkeringsplass, og ønsker at leder skal orientere nærmere om planene videre i denne saken og
hvordan FAU skal involveres.
Han viser til oppropet «Ta vare på barna og idretten på Manglerud!»:
https://www.opprop.net/ta_vare_pa_barna_og_idretten_pa_manglerud
FAU-leder mener FAU er informert om veisaken og samarbeidsmøtene med idretten og
borettslagene etter beste evne, bl.a. at planene ble publisert i foreldregruppa på Facebook. Leder
fikk støtte fra de andre FAU-representantene om informasjon, men i etterpåklokskapens tegn ble det
etterlyst et offisielt og samlet FAU-vedtak på synet om nye parkeringsplasser.
B) Det planlegges sykkelvei gjennom Plogveien, noe som kan føre til at alle parkeringsplasser i
Plogveien fjernes. Dette fører til at parkeringssituasjonen blir ytterligere prekær, med nytt bad med
rundt 5000 besøkende, planer om at kunstgresset blir helårsbane vil føre til at andre klubber i Oslo
får tilgang.
C) Status på Ryen: Gruppa har vært i dialog med alle politiske partier, og ingen er negative til planene
om idrettspark. Ser på muligheten for nytt allidrettsområde, basert på at idretten sier de mister
ungdommene når de blir 14 år.
D) Det var bred enighet om at et satsingsområde for neste skoleår er en holdningskampanje om å la
bilen stå når barna skal til skolen om morgenen. Målet er å ha noe klart til skolestart.
3. Gjennomgang status (der det er noe nytt) fra prosjektgrupper i FAU:
- Gruppe 2: AKS.
FAU er positiv overfor Aks-planleggingsdager, men etterlyser en mer konkret plan for når dette skal
gjennomføres og om det skal koordineres med skolen og barnehagenes planleggingsdager.
- Gruppe 3: Hva skal FAU bruke pengene til?

Forslaget fra gruppa vedtas. Tilskuddene er i korthet slik, i prioritert rekkefølge: oppstartstøtte til
klassene, årlig støtte til skolehagen, temakvelder, skoleavslutning i tiende klasse, en elevpott
klasser/elevråd kan kommemed forslag til.
- Gruppe 4: Skolehagen.
Er tildelt 58.000 kroner fra Østensjø bydel. Får frø og poteter fra Geitmyra, samt pløyehjelp. Vurderer
nå hva pengene skal brukes til av tiltak og innkjøp. Seks klasser har alt planta i parseller. Lærer Dag
Trulsen, som er aktiv i arbeidet med skolehagen, blir værende på Manglerud skole og er innstilt på å
få hagen til å fungere.
- Gruppe 5: Natteravn.
Sesongens siste natteravn er gjennomført, og alle foreldre på mellomtrinnet oppfordres til å stille når
ordningen starter igjen til høsten. Ett problem er at FAU-representanter i enkelte klasser har vært
nødt til å gå hver gangen klassen skal stille.
- Gruppe 7: «Håndbok» for klassekontakter og FAU.
En versjon er klar for publisering, både på engelsk og norsk, og tilbakemeldinger er etterlyst. Det
foreslås at natteravn-rutiner, drift av skolehagen, oppfordring til mindre bilkjøring til skolen og tips til
17. mai-gjennomføring også legges inn. Håndboka oversettes også til engelsk.
- Gruppe 8: 17. mai-komité.
Fikk inn 117.000 kroner brutto, med et overskuddet på rundt 88.000 kroner. Gruppa skal komme
med forslag om endringer i fordelingsnøkkelen av overskuddet, nå som antall klasser som arrangerer
endrer seg.
Neste FAU-møte mandag 3. september. Eventuelt nye representanter stiller først mandag 8. oktober,
etter foreldremøter og høstferie.
Vedlegg: Referat fra samarbeidsmøtet på Manglerud 2. november 2017.

