
Referat FAU-møte, Manglerud skole 
mandag 2. mai 2016 

Navn Klasse Tilstede Navn Klasse Tilstede 

Arshad Mohammad 1a X Ingvild Bergman 1b X 

Camilla Stolp 1c  Cecilie Moe 1d X 

Trond Teige 2a X Mats Risbakken 2b X 

Hilde Helland 2c  Siri A. Hansen 2d X 

Gølin Tveito 3a X Lars Ruud 3b X 

Per Ingemar Nordahl 3c X    

Magnar Katla 4a X Kristin Skaug 4b X 

Espen Krokengen 4c     

Frøydis Romundset 5a  Lena Thornell Nyggard 5b X 

Karine Ørnlund 6a X Frode Veie 6b  

Anita Smith Lunde 7a X Åse Haaheim 7b X 

 

62/2015-16: Godkjenning av referat fra 4. april 
Godkjent 

 

63/2015-16: Godkjenning innkalling/agenda 
Godkjent 
 

66/2015-16: Valg av FAU-leder 
Lars Ruud (repr klasse 3b) valgt til ny leder av FAU. I første omgang til FAU samles igjen til 

høsten etter at klassene har valgt nye representanter. 

 

64/2015-16: Ass./fung. rektor Vegard Ytterli informerer 
 Diverse informasjon fra skolen legges ut på skolens nettsider om kort tid. Dette som 

en oppfølging av innspill fra FAU på forrige møte. Informasjonen oppdateres ved 

behov, og gjelder blant annet trafikksituasjone og hvilke bygninger skolen skal være i 

neste år. 

 IB-linjen: opptaket til IB-linjen til neste år er ikke helt klart. Skolen er ferdig med sitt 

arbeid, men dette må godkjennes sentralt. Alle lærere til IB-linjen er ansatt. 

 Det er lyst ut ledig stilling som rektor ved Manglerud skole, med søknadsfrist 3. mai. 

Tiltredelse 1. august. 

 De fleste ansettelser til neste år er på plass. Det blir noen flere ansettelsesproseser 



fordi noen lærere er innvilget videreutdanning. Det er generelt godt med kvalifiserte 

søkere til stillinger ved skolen. 

 De nærmeste årene er det flere barn i området enn skolen er dimensjonert for.  Særlig 

gjelder dette fra august 2017. Når det gjelder skoleåret som begynner til høsten, er det 

uklart om det blir 3 eller 4 førsteklasser. Beslutning om antall klasser avventes til det 

er klart hvor mange barn som begynner i førsteklasse. Enkelte barn som har fått plass 

på skolen har søkt seg over til andre skoler, noen har søkt om plass på IB-linjen, samt 

at noen barn fra andre skoler har søkt seg til Manglerud. 
 

65/2015-16: Manglerud 1-10 skole 
Magnar Katla (klasse 4a) informerte om status/fakta vedrørende prosesser som har vært mht 

veien gjennom skolegården. Gjeldene plan er at nåværende vei opp til fotball- og ishallen 

består. Det var tidligere i prosssen planlagt å få omlagt veien til å gå utenfor skolegården. 

Dette forslaget strandet den gang, blant annet fordi bydelpolitikerne var veldig lydhør for 

hensyn til friluftsområdene, samt at  Bymiljøetaten også var negativ til å flytte veien. 

Situasjonen er slik at det ikke finnes en optimal løsning; enten vei igjennom skolegården eller 

å ta litt av friluftsområde. Spørsmålet blir om hensynet til barnas sikkerhet skal veie tyngst... 

FAUs standpunkt i så måte er uomtvistelig. 

 

Det er nå igjen igangsatt arbeid for å få fattet vedtak om omregulering av veien. Dette vil 

imidlertid ta svært lang tid. Politikere kan påvirke resultatet, men kravene i plan- og 

bygningsloven kan tilsi at det er lite rom for å påskynde prosessen. Samtidig som at 

reguleringssaken går sin gang, starter Undervisningsbygg arbeidet med detaljprosjektering. 

 

Informasjon FAU har fått, viser at eksisterende barneskolebygg ikke blir pusset opp i like stor 

grad som først antatt. Blant annet skal det ikke gjøres noe med fasaden, solskjerming, og også 

mindre arbeid innvendig. Det er på ingen måte snakk om en rehabilitering. Manglende 

etterslep i oppussingen blir ikke tatt.   

 

Tilstede på FAU-møtet var også Tina Rødahl. Hun er leder av aksjonsgruppa «Nei til 

permanent nedleggelse av Manglerud Bad» og har i tillegg ledet FAU-arbeidet med å få 

bygget ny Storgården barnehage. Hun ble invitert til FAU-møtet for å dele sine erfaringer fra 

krevende prosesser hvor det er mange interessenter og gi tips til om videre fremgangsmåte. 

Hennes erfaring er at det i krevende saker som denne, med mange involverte/interesser, er det 

en fare for at primærbehovene for de svakeste glemmes; våre barns helse og sikkerhet. Det å 

gå tjenestevei fungerer ikke / tar for lang tid. Man bør heller gå rett på 

beslutningstakerne/politikerne. 

 

Arbeidsgruppen bestående av enkelte FAU-medlemmer fikk fornyet og utvidet mandat. Fordi 

det haster, kan ikke FAUs neste skritt forankres i ordinære FAU-møter. FAUs tidligere 

standpunkt står fast: det er uaktuelt med trafikkert vei igjennom skolegården. Arbeidsgruppen 

fikk mandat til å beslutte og iverksettes aktuelle tiltak som anses nødvendig. Dette gjelder 

både «vei-saken» og oppussing av nåværende barneskolebygg. FAUs oppgave er først og 

fremst å peke på hva som ikke er akseptabelt. Det er ikke FAUs oppgave å finne alternative 

løsninger. Dette er kommunens og politikernes ansvar. 

 

Det første som gjøres er å informere alle foresatte gjennom ranselpost. Erfaringsmessig er 

foreldrestemmen svært viktig i slike saker. Det opprettes en egen facebook-gruppe (lukket) for 

alle foresatte ved Manglerud skole. 



 

Samtidig som FAU-møtet, var det møte i Bydelsutvalget. Åse Haaheim (repr. klasse 7b) var 

tilstede på vegne av FAU for å fange opp ev. relevant inforasjon vedrørende trafikken i 

området og/eller andre forhold FAU er opptatt av. 

 

 

67/2015-16: Eventuelt 
 Status 17.mai: Planleggingen er i rute. Arrangmentet blir tilsvarende som tidligere år, 

kl 16 – 18  skolegården. Flaggheising på det samme sted som før (det pågående 

arbeidet på parkeringsplassen hindrer ikke dette) 

 Økt trafikk i Plogveien, og andre veier i området: det oppleves at det blir verre og 

verre mht gjennomkjøring. Gjelder bl.a Vekterveien og Havreveien. Situasjonen virker 

å eskalere. Dette skyldes etter FAUs oppfatning bussbommen i Enebakkveien. 

Skoleveien oppleves som mer og mer uttrygg. Den nye skiltingen i krysset 

Enebakkveien/Plogveien har foerløpig ingen effekt. Per Nordahl (klasse 3c) retter 

henvendelse til rette myndighet på vegne av FAU. 

 Skolehagen: 5. klassene (de som går ut av 5. klasse) har ansvar for 

vedlikehold/vanning   gjennom sommeren. FAU- representantene for 5. klasse 

organiserer dette, eventuelt i samråd med klassekontaktene. Arbeidet samordens med 

Pål Skogli, ev. den på skolen som har ansvaret for skolehagen i Skoglis fravær. 

 Sittende nestleder går ut av FAU til høsten. Ny nestleder velges på første FAU-møte til 

høsten. 

 

 

 

Neste møte: Mandag 6. juni kl 18.00 
Foreløpige punkter til agendaen: 

 

 Oppfølging av Manglerud 1-10 skole, trafikksituasjonen 

 Ev. oppsumering/evaluering av 17. arrangementet 

 Status: planer for dugnad/vanning av Skolehagen i sommer 

 

 

 
 


