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Referat FAU-møte, Manglerud skole 
mandag 2. november 2015 

Tilstede: 
Liste skal bli lagt til. 

12/2015-16 Godkjenning av referat fra 5. oktober 
Godkjent 

13/2015-16 Godkjenning av innkalling/agenda 
Godkjent 

14/2015-16 Ass./fungerende rektor Vegard Ytterli informerer 
Vegard fungerer som rektor frem til jul. Det er ikke noen som vikarierer som ass. rektor. Det 

er en hektisk periode mht rehabiliteringen av skolen og mange ansettelser for neste år. Rektor 

har godt samarbeid med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. 

 

Neste år flytter barneskolen over i gamle VGS, samtidig som nåværende barneskole pusses 

opp. Uteområdene på begge skoler oppgraderes. AKS blir værende på samme sted de neste 

årene, men skal etterhvert inn i skoleanlegget (sambruk). Det legges til rette for å opprettholde 

tilbudet på AKS. Det er svært fornøyde ansatte. Ungene er i fokus, og er også fornøyde. 

Skolen har ikke hørt noen annet fra foreldrene heller. 

 

Rektor var også til stede på møtet FAU hadde med Undervisningsbygg og 

Undervisningsetaten den 29. oktober. Rektor gikk i FAU-møtet 2. november igjennom 

planene for den nye skolen; tegninger over byggene og uteområdene, samt trafikksituasjonen. 

 

Det blir en svært fin og godt utstyrt skole, med bl.a ny musikkavdeling, egen kunst- og 

håndtverksavdeling, auditorium med nytt lydutstyr etc, moderne og nytt mat- og helse rom, 

eget realfagsrom med mulighet for forsøk, teknologi- og designrom, to gymsaler, to 

sløydsaler, stort nytt bibliotek. 

 

Oppgraderte og spennende uteområder, tilpasset ulike behov og alderstrinn. Skolehagen og 

Furufjell består. Nye lekeapparater, ballbaner, belysning etc. Det blir skolegård både der den 

er på barneskolen i dag og foran nåværende VGS. 

 

Utfordringen er trafikksituasjonen. Dette gjelder både situasjonen på parkeringsplassen 

nede ved AKS, og særlig veien opp til idrettsområdet som etter gjeldende planer vil gå 

mellom de to skolegårdene. Når alt er ferdig, vil de yngste elevene ha klasseromsundervisning 

i nåværende barneskole, mens en del av spesialrommene samt administrasjonen er i 

nåværende VGS. Dette innebærer at barna som del av den normale skolehverdagen må krysse 

veien. 
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Det vises for øvrig til referat fra møtet skolen og FAU hadde med Utdanningsetaten og 

Undervisningsbygg 29.10.2015, samt powerpoint-presentasjonene som ble vist i møtet (legges 

ut på FAUs nettside). 

15/2015-16 Manglerud 1-10 skole 
De fra FAU som var på møtet med Undervisningsbygg og Utdanningsetaten 29. oktober, 

opplevde det som et godt møte mht info. FAU fikk mye og detaljert informasjon. Det har 

blant annet vært nedsatt en gruppe med elever og lærere som har kommet med innspill ift 

uteområdene. Det kom en del innspill fra FAU vedrørende utforming av skolegårdene i møtet. 

Alt i alt ser det bra ut. Det meste er her bestemt og bestilt. Besluttet at vi ser an hvordan det 

blir. 

Den største bekymringen for FAU er trafikkbildet, og særlig veien mellom skolegårdene 

(slik forslaget er pr i dag). FAU opplevde at Undervisningsbygg og Utdanningsetaten i møtet 

var lydhør for våre innspill. Etatene mener selv at nåværende forslag ikke er optimalt. Det 

opprinnelige forslaget med ny vei til idrettsanleggene mellom skolen og Rognerudskogen, 

strandet pga Bymiljøetaten. FAU fikk i møtet forståelse for at nåværende alternativ ikke 

nødvendigvis er endelig. 

Enstemmig vedtak i FAU om at vi ikke ønsker vei igjennom skolegården. Dagens forslag 

er ikke godt nok. Det ivaretar ikke i tilstrekkelig grad sikkerheten til barna våre. Oslos største 

skole får skolegård delt i to av bilvei. 

Det stilles spørsmål ved at FAU ikke tidligere har blitt informert om planene. Møtet den 29. 

oktober hadde FAU selv tatt initiativ til. 

Selv om nåværende forslag innebærer veidekke som gjør det lite attraktivt å kjøre på veien og 

selv om det kommer bom, så vil det fortsatt være trafikk i skoletiden. Bommene åpnes 

automatisk når et kjøretøy kommer. Et forslag om bommer som er helt stengt i skolens 

åpningstid er lite aktuelt for idretten. 

FAU ønsker å samarbeide med idretten og barnehagene i området og finne alternativer som 

fungerer for alle. 

Vedtak: FAU nedsatte en gruppe bestående av Frode Veie (6B), Magnar Katla (4A) og 

Arshad Mohammad (1A) som skal se nærmere på hva FAUs neste steg bør være. Det er 

mange muligheter som kan vurderes: ta kontakt med idretten og barnehagene, komme opp 

med alternativer, kontakte media, kontakte politikere, Manglerud politistasjon, aksjoner. Det 

er også aktuelt å se på om prosessene har gått riktig for seg. FAU har ikke før nå i høst blitt 

informert om hvordan trafikkbildet blir når det nye skoleanlegget er ferdig. Dette er 

kritikkverdig.  

For FAU virker det opprinnelige alternativet om å omregulere veien gjennom skolegården til å 

i stedet gå rundt selve skolen, som det klart beste alternativet. 

Det er også aktuelt å gå se videre / følge opp de andre innspillene FAU kom med på 

informasjonsmøtet 29. oktober, feks parkeringplass på andre siden av Plogveien, trafikklys 

etc. 
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16/2015-16 Høringsuttalelser 
FAU har avgitt uttalelse vedrørende inntaksgrensen for skolen og om sykkelveinettet. 

Uttalelsene ligger på FAUs hjemmesider under «Relevante lenker». 

17/2015-16 Informasjon og gjennomgang av FAUs organisering, 
kjerneområder og ansvarsfordeling 
Pga at mye tid på møtet ble brukt til trafikksituasjonen/Manglerud 1-10, ble det bare fort vist 

hvor FAU-medlemmene kan finne informasjon på nettsiden. Det vises også til referatet fra 

forrige FAU-møte (5.oktober), hvor kjerneoppgavene etc er beskrevet. 

18/2015-16 Valg av representanter til skolens driftsstyre og styret i 
FAU 
 

FAUs representant i Driftsstyret: Lars Ruud (klasse 3B) 

 

FAUs styre: 

– Leder: Karine Ørnlund (6A) gjenvalgt 

– Nestleder: Anita Smith Lunde (7A) gjenvalgt 

– Kasserer: Arshad Mohammad (1A) 

– Sekretær: Mats Risbakken (2B) 

19/2015-16 Oppsummering av åpen skoledag 
Et godt arrangement også i år. Alt fungerte som planlagt. Oppsummering/erfaringsdokument 

legges ut på FAUs nettside. 

Det har kommet spørsmål om hva FAU bruker overskuddet til. FAU har gitt et tilskudd til 

førsteklassenes klassekasse gjennom flere år. Har tradisjonelt gått til innkjøp av diverse til 

skolen, men lite aktuelt i år i og med oppussing og «alt» uansett vil bli nytt. Videre arrangerte 

FAU en temakveld i fjor. 

20/2015-16 Temakveld 
Det har kommet mange positive tilbakemeldinger vedr temakvelden om nettvett som FAU 

arrangerte i fjor. FAU ønsker å arrangere en temakveld også i år. Alle i FAU bes tenke på 

aktuelle tema / foredragsholdere til neste møte. I og med at VGS er under oppussing må vi ha 

alternativt lokale. Kan være aktuelt å høre med Høyenhall FAU om ev. fellesarrangement.  

21/2015-16 Eventuelt 
– IB-linjen: Åse Haaheim (7B) undersøker status og planer for den planlagte IB-linjen 

på nye Manglerud Skole. 

– Sykling til skolen: Som kjent er det etter forskriftsendring foreldrene som selv avgjør 

om elevene skal kunne sykle til skolen. Manglerud Skole har sendt ut ranselpost, hvor det 
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anbefales at elevene ikke sykler alene til skolen før de har fått opplæring og bestått 

sykkelprøven på 5. trinn. Dette er i tråd med Trygg Trafikks anbefaling. 

FAU stiller seg bak Trygg trafikks og Manglerud skoles anbefaling. Det vises til den 

utfordrende trafikksituasjonen i området og at trafikksikkerhet er en av kjerneoppgavene til 

Manglerud FAU. Spesielt vises det til at trafikksikkerhet særlig står på agendaen ifm den nye 

skolen.  

FAU understreker imidlertid at det naturligvis er foreldre/foresatte som bestemmer for sine 

barn.  

 

FAU oppfordrer skolen på det sterkeste om å la elevene få avlegge sykkelprøven i slutten av 

4. klasse. Eller hvis det ikke er mulig, helt i starten av 5. klasse.  Frem til nå har sykkelprøven 

blitt avholdt i slutten av 5. klasse slik at det i realiteten har vært fra 6. klasse elevene har 

kunnet sykle alene til skolen. 

   

 

Neste møte 

Mandag 7. desember kl 18.00 

 


