
 

 
   
   
    
Møte Møte med FAU på Manglerud skole Vår ref.  
Møtested Manglerud skole Dato 29.10.2015 Kl. 18:00 
Referent Siri Dobloug Telefon  Referatdato 29.10.2015 
Neste møte   
     
Mottakere Firma Navn Funksjon Tilstede 
     
     

 
Bakgrunnen for informasjonsmøte på Manglerud skole er trafikksituasjonen på kort- og langsikt. 
FAU ytret ønske om informasjon rundt dette. 
 
Dette ble tatt opp: 

• Dagens trafikksituasjon 
• Trafikksituasjon på kort- og langsikt 
• Prosjektets gang  
• Uteområdene 
• Flytting av barn og lærere under prosjektet 

 
Prosjektleder i Utdanningsetaten, Alexander Seip og prosjektleder i Undervisningsbygg, Linn 
Rosengren holder ordet under hele møtet og skisserer ulike alternativer og tar imot flere gode 
innspill som blir tatt til etterretning. 
 
Undervisningsbygg har utført en trafikkanalyse på hele Manglerud skoles område og den viser at 
trafikken er intens, spesielt på dagtid. Levering- og henting av barn på både skole og barnehage 
skaper en til tider uoversiktlig situasjon.  
 
Undervisningsbyggs ønske har vært å omregulere veien gjennom skolegården til å gå rundt selve 
skolen. Forsøket på å omregulere strandet som følge av at både Plan- og bygningsetaten og 
Bymiljøetaten var svært negative til forslaget. Årsaken til det er at hele skoleanlegget er omkranset 
av friarealer og slike arealer er vanskelig å omregulere.  
 
Det blir derfor satt opp bommer som skal tvinge bilister til full stans. Bommene er imidlertid åpne for 
alle i begge ender. Undervisningsbygg synes ikke løsningen er optimal, og det pågår et arbeid for å se 
på andre løsninger.  
 
Parkeringsplassen for videregående er per i dag fjernet for å redusere antall biler, men idretten er 
ikke fornøyd med dette. De ønsker å parkere helt inntil hallen slik at veien med tungt ishockeyutstyr 
ikke blir så lang. Det blir satt opp nye parkeringsskilt, så de også kan parkere mellom bygg K og L i 
fase 1 av byggeperioden. Idretten har en veirett til å kjøre gjennom skolegården, men ingen 
parkeringsrett. 
 
Alternativer og innspill 
Sperre veien permanent for inn- og utkjøring 
Stenge trafikken i skoletiden mellom 08.00-16.30 
Stenge bommen på dagtid 
Tomten på andre siden av veien? 
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Tomt der det skal settes opp modulbygg? 
Forslag om gangvei så det blir trygt for barnehagebarna og skolebarna 
Port gjennom gjerdet? 
Foresatte og lærere er positive til å ha alternativ parkering utenfor skolens område selv om det 
innebærer at de må gå et lite stykke 
Forslag om trafikklys i Plogveien så det blir trygt for ungene å gå over veien 
Forslag om kiss&drop ved et eventuelt trafikklys 
Må få på plass en gangvei på baksiden av parkeringsplassen for å hindre at barna går inn samme vei 
som bilene kjører ut. 
 
 
Langsiktige planer 
Dagens parkeringsplass ved Plogveien vil økes til å romme ca. 90 plasser. 
 
Det planlegges en kiss&drop sone med inn- og utkjøring 
Utvidelse av denne parkeringsplassen er i utgangspunktet lagt til fase 2 i byggeprosjektet, men 
Undervisningsbygg ser på mulighet for å få det til allerede på vårparten i fase 1. Det betyr ca. mellom 
april og skolestart 2016. I dette tidsrommet vil det dermed være en mer utfordrende 
parkeringssituasjon. Her må berørte parter se på alternativer måter å komme seg til skole- og 
barnehage på. Gå, sykle, osv.  
 
Parkeringsplassen vil da åpne igjen med nesten dobbelt så mange plasser til skolestart 2016. 
 
Innspill: 
Må få på plass en følgegruppe i denne perioden til og fra AKS 
Alle er enige om at vi finner en trygg og sikker løsning å følge barna på. 
 
Positive tilbakemeldinger på dette forslaget. 
 
 
Utearealene 
Skolehagen beholdes 
Uteområdet inndeles i soner 
Flotte og kreative lekestativer for store og små 
Gjennomtenkte løsninger for uteområdene  
Universell utforming er tatt hensyn til i stor grad 
Det blir åpent mellom den store og den lille skolegården 
Det blir godt med belysning, men dette sjekkes opp ytterligere 
Oversiktlige arealer med tanke på mobbing 
Åpne plasser 
Noe som passer for alle 
 
Innspill: 
Flere ballbinger 
Mer naturtomt og kupert terreng 
Klatrevegg 
 
Sykkelparkering 
Det vil bli godt med sykkelparkering, og det vil være mulighet for å parkere litt overalt på området. 
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Flytting av barna og lærerne 
Når grunnskolen flyttes vil uteområdet ikke være tilpasset deres aldersgruppe. Dette er bare 
midlertidig.  
 
 
 
 
 
 

 
Vedlegg 2: 

Presentasjoner fra informasjonsmøte:  
Alexander Seip, Utdanningsetaten og Linn Rosengren, Undervisningsbygg. 
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