
Referat FAU-møte, Manglerud skole 
mandag 7. desember 2015 

Tilstede: 

Klasse Navn: 
Tilste
de: 

1A Arshad Mohammad X 

1B Ingvild Bergman  

1C Ina Andersen (vara) X 

1D Cecilie Moe X 

2A Trond Teige X 

2B Mats Risbakken X 

2C Hilde Helland X 

2D Siri A. Hansen  

3A Gølin Tveito  

3B Lars Ruud X 

3C Øyvind Holen (vara) X 

4A Anne Lyslid Larsen  

4B Kristin Skaug  

4C Espen Krokengen X 

5A Frøydis Romundset X 

5B Kjersti Sundbye (vara) X 

6A Karine Ørnlund X 

6B Frode Veie X 

7A Anita Smith Lunde  

7B Åse Haaheim X 

 

22/2015-16 Godkjenning av referat fra 2. november 
Godkjent 

23/2015-16 Godkjenning av innkalling/agenda 
Godkjent 

24/2015-16 Ass./fungerende rektor Vegard Ytterli informerer 
Det er foreløpig usikkert når Tom er tilbake som rektor. Innebærer at det er en mindre på 

ledersiden på skolen, men enn så lenge går det rundt. 

 

Skriftlig vurdering av elevene i norsk, mattematikk, engelsk og naturfag: Dette gjøres 

egentlig til jul og sommer. Men det er nå utsatt pga nye IKT-verktøy. Lærerne får opplæring i 

disse dager. 1 mnd utsettelse, dvs 15. februar istedet for 15. januar. I tillegg har det kommet en 



endring med nytt byråd: Skolen kan nå selv bestemme på enkelte områder. Manglerud 

fokuserer på norsk og matematikk de to første skoleårene, og disse elevene blir ikke vurdert 

skriftlig i engelsk og naturfag. Det kommer også info i juleskriv fra skolen. 

 

Manglerud 1-10 skole: 

– Byggeprosjektet går sin gang. Det må stå ferdig til skolestart. Prosjektet ca 2 uker på 

etterskudd, men de sier de skal bli ferdig. Kan innebære byggearbeid (med tilhørende støy) på 

kveldstid/helg. 

– Mye som skal flyttes. Det blir trangt neste år, men dette er midlertidig mens 

nåværende barneskole pusses opp. 

– De nye skolebyggene blir bra, bekymringen knytter seg til veien (vises til referat fra 

forrige FAU-møte). Det hjelper at FAU og foreldre for øvrig engasjerer seg. Et eksempel er 

FAU sitt møtet tidligere i høst med Utdanningsetaten  og Undervisningsbygg. Innspill fra 

FAU om å sette inn port mellom parkeringsplassen og barnehagen, ble fulgt opp av etatene 

etter kort tid. Viktig at foreldrene gir tilbakemeldinger. Det hjelper. Etatene tok også med seg 

FAUs innspill vedr parkeringsplassen/trafikksituasjonen. 

 

4 førsteklasser også neste år: 

Nye inntaskgrenser vedtatt etter høringsrunde. For tredje år på rad blir det fire førsteklasser, 

selv om skolen egentlig er en treparallell-skole. Bekymring knyttet til om dette fortsetter de 

neste årene. Skolen er ikke dimensjonert for dette, og det vil kunne innebære at det ikke blir 

plass til ungdomsskoleelever på sikt. 

 

Stab 

Utlysning nye lærere til neste års ungdomstrinn går ut i januar. Ev ny runde i februar. Skolen 

skal ha tre rene lærerstillinger på ungdomstrinnet. Trenger erfaren kompetanse i norsk, 

matematikk, naturfag og engelsk. 

 

Nasjonale prøver 

Stor nedgang i resultatene på 5. trinn. Det er sammensatte grunner til dette. Tiltak er allerede 

iverksatt. 

25/2015-16 Manglerud 1-10 skole 
Arbeidsgruppen som ser på trafikksituasjonen/veien (se forrige referat), har blitt utvidet med 

Espen Krokengen (repr 4C). Gruppen har funnet tilbake til rapport vedr trafikksituasjonen 

som ble utarbeidet for noen år siden. Argumentasjonen og konklusjonene i rapporten er 

sammenfallende med FAU sitt syn. Det bør ikke være vei som deler skolegården i to, men i 

stedet vei mellom nåværende barneskole og Rognerudskogen. Som kjent strandet dette 

forslaget av miljømessige hensyn. Resultatet er dagens forslag med trafikkert vei i 

skolegården. Bred enighet om at dette ikke er en holdbar løsning.   

Selv om frister er ute og beslutninger i utg.pkt tatt, fortsetter arbeidet. Veien er ikke bygget 

ennå. Gruppen har vært i kontakt med politikere lokalt. Det skulle være et møte 

(bydelspolitikere) samme dag som FAU sitt møte. FAU får tilbakemelding.   

Gruppa har også vært i kontakt med deler av idretten. FAU ønsker å samarbeide med idretten 

om å finne løsninger som fungerer for alle parter. 

FAU er av den oppfatning at den politiske behandlingen av denne saken har vært sviktende. 

Det er også svært kritikkverdig at FAU verken har blitt involvert eller informert tidligere i 

prosessen. 



 

FAU har også vært i kontakt med Undervisningsbygg og Utdanningsetaten etter møtet som 

var i oktober. Undervisningsbygg har full forståelse for FAUs ønske om å unngå vei gjennom 

skoleanlegget. FAU har fått opplyst at begge etatene også arbeider med få endret den 

nåværende løsningen, som ingen anser som optimal. I utg.pkt er alle frister for å endre 

prosjetet gått ut, men rent praktisk er det mulig å endre på planene frem til sommeren 2016. 

Gruppen arbeider videre. Ulike tiltak vurderes. Det kan bli aktuelt med aksjoner, hvor alle 

foreldre bes delta. Manglerud 1-10 og spesielt trafikksituasjonen, blir fast punkt på agendaen 

på FAUs møter fremover. 

 26/2015-16 Oppsumering Åpen uteskoledag 
Alt fungerte som det skulle. FAU anbefaler samme «oppskrift» til neste år, herunder at det 

avholdes et eget planleggings-møte for Åpen uteskoledag tidlig på høsten. Det bør da også 

vurderes om det skal øremerkes midler til feks behov på skolen i kjøvannet av flyttingen/det 

midlertidige oppholdet i dagens VGS (ref informasjon fra fung rektor i starten av møtet). 

27/2015-16Temakveld 
Forslag om temakveld med foredrag fra FUG om mobbing. Vedtatt. FUG er allerede kontaktet 

, og de kommer gjerne. Fung rektor er også informert om dette, og han var veldig positiv. 

Lærerne blir oppfordret til å gå på dette. Prøve å få temakveld i januar/februar. 

I og med at VGS er under oppussing, må vi finne alternativt lokale. Samlingssalen på 

barneskolen er for liten. Et alternativ er Høyenhall skole. Kan være aktuelt å arrangere 

sammen med Høyenhall FAU. Også vurdere å høre om noen fra Manglerud politistasjon kan 

delta/holde et innlegg. 

28/2015-16 Eventuelt 
IB-linjen på nye Manglerud Skole 

FAU har vært i kontakt med Nina Wroldsen (prosjektleder for IB-linjen på Manglerud), på 

bakgrunn av at noen foreldre er interessert i den kommende IB-linjen på skolen. 

Planleggingen er godt i gang, og det er tenkt oppstart av flere klasser. Sannsynligvis blir det 

aldersblanding både på barne- og ungdomstrinn. Det jobbes nå med regler for opptak, og en 

informasjonsbrosjyre. Det er planer om informasjonsmøter for interesserte på nyåret. Nina 

kommer til FAU sitt møte 1. februar 2016 for å informere nærmere. 

 

Inntaksgrenser/antall førsteklasser på skolen fremover 

På bakgrunn av assisterende rektors bekymring vedørende dette (se tidligere i referatet), og at 

dette er en bekymring som FAU deler – ble det besluttet at Espen Krokengen (repr klasse 4C) 

og Hilde Helland (repr klasse 2C) ser nærmere på problemstillingen. Viktig at vi som foreldre 

på et så tidlig tidspunkt som mulig gir uttrykk for vår bekymring overfor rette instanser. 

Neste møte: 
Mandag 11. januar kl 18.00 


