
Referat FAU-møte, Manglerud skole 

mandag 4. april 2016 
 

Navn Klasse Tilstede Navn Klasse Tilstede 

Arshad Mohammad 1a X Ingvild Bergman 1b X 

Camilla Stolp 1c X 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     

Anne Lyslid Larsen 4a X Kristin Skaug 4b  

Espen Krokengen 4c X    

Frøydis Romundset 5a X Kjersti Sundbye (vara) 5b X 

Karine Ørnlund 6a X Frode Veie 6b  

Kolbjørn Bakken (vara) 7a X Åse Haaheim 7b X 

 

54/2015-16 Godkjenning av referat fra 7. mars 

Godkjent 

 

55/2015-16 Godkjenning innkalling/agenda 

Godkjent 

56/2015-16 Ass. /fung. rektor Vegard Ytterli informerer 

AKS: Blant annet på bakgrunn av innspill fra FAU, har det etter jul blitt brukt mye tid på 

PALS/bruk av PALS i personalet med hovedvekt på hvordan man snakker til barna.   

 

Oppussingen av gml. VGS: Arbeidet er omfattende og vanskelig, men det går seg til. 

Fortsatt noe forsinket, men man regner med å være i rute i løpet av mai måned. Aktuelt nå er 

bestilling av møbler etc. Starter snart med planleggingen av flytteprosessen. Får bistand fra 

Oslo kommune av profesjonelle til selve flyttingen. 

 

Oppussing av eksisterende barneskole: Det blir en større oppussing av denne 

bygningsmassen enn tidligere meldt. Blant annet blir mat/helse-rommet rehabilitert. 

 

Parkeringsplassen/trafikksituasjonen: Det har vært tilbakemeldinger om til dels kaotiske 

forhold, dette er tatt tak i. Barn kan ikke ferdes på parkeringsplassen alene i byggeperioden. 

Foreldre må ta ansvar. Hvis barn ikke er alene på parkeringsplassen, er sikkerheten 

tilstrekkelig ivaretatt. Skolen/rektor har tatt grep i enkelte situasjoner og fortsetter å følge 



med. At FAU-representantene ikke har hørt noe spesielt fra foreldrene tolkes som positivt og 

at situasjonen er levelig i en overgangsfase. Foreldre oppfordres til å melde fra til skolen hvis 

man ser noe spesielt/ureglementert. 

 

Informasjon vedr. neste skoleår: Det kommer informasjon fra skolen mht neste år, når det er 

klart hvordan det blir. FAU oppfordret til at det allerede nå ble lagt ut foreløpig informasjon, 

og at dette oppdateres fortløpende. Enkelte FAU-representanter har fått en del spørsmål om 

siste oppdaterte informasjon. 

 

Skolen er i utgangspunktet dimensjonert for 3 klasser + 1 klasse på IB. De siste årene har det 

vært 4 «ordinære» førsteklasser. Det er foreløpig uavklart om det blir 3 eller 4 klasser nete 

skoleår. 

 

Skolegården: blir feiet allerede neste uke, selv om det normalt gjøres i mai. Det er mye grus 

som skaper utfordringer i lek. 

 

Ansettelser: til neste år fullføres i uke 14 eller 15. Personell til både barne- og 

ungdomstrinnene, samt IB. 

 

17. mai: Manglerud skole går som nr. 6 i årets tog. 
 

57/2015-16  Manglerud 1-10 skole 

FAU har bedt om nytt informasjosmøte med kommunen. Dette har blitt etterkommet og møtet 

blir 12. april kl 18.00 (samme sted som FAU-møtene holdes). Alle FAU-representantene bes 

møte. Formålet er å få oppdatert informasjon/status om planer for oppussing av eksiterende 

bygg og trafikksituasjonen. FAU er særlig opptatt av gjeldende planer om å ha trafikkert vei 

igjennom skolegården. Fra kommunen kommer Alexander Seip (Undervisetaten) og Linn 

Rosengren (Undervisningsbygg). 

 

FAUs arbeidsgruppe vedrørende «vei-saken» v/ Espen Krokengen (repr. klasse 4c) har 

oppsumert FAUs syn, som forberedelse til møtet 12. april. Dette er sendt på e-post til alle 

FAU-representanter. Eventuelle tilbakemeldinger bes sendt til Espen innen 12. april. FAUs 

tidligere standpunkt om at det ikke er akseptabelt med vei igjennom skolegården på nye 

Manglerud skole står fast. Når det gjelder alternativer ønsker FAU en helhetlig vurdering hvor 

ulike hensyn i nærmiljøet ivaretas. 
 

58/2015-16 Inntaksgrenser/ant. førsteklasser på skolen fremover 

Manglerud skole har i utg.pkt kun plass til tre klasser pr trinn. De siste to årene har det vært 4 

første klasser. Foreløpig uklart hvor mange klasser det blir neste år. For skoleåret 2017/18 er 

det innenfor gjeldende inntaksgrenser 129 barn som skal begynne på skolen, hvilket er for 

mange ift at Manglerud er en 3 parallell-skole. Dette viser viktigheten at FAU fortsetter å rette 

fokus mot dette i tiden fremover/de neste årene. 
 



59/2015-16 Brynstunellen/trafikken forbi skolen og generelt i 
området 

Som en følge av arbeidet i tunellen og oppsatt bom i Enebakkveien, er det økt trafikk i 

Plogveien forbi skolen, samt i nærområdet for øvrig. Det er særlig utfordring i krysset inn til 

skolen/parkeringsplassen. Flere har observert farlige situasjoner og barn som er usikker på 

hvordan de skal forholde seg i trafikken. 

 

FAU tar med seg innspill også vedrørende dette til møtet med kommunen 12. april. Selv om 

Undervisningsetaten/Undervisningsbygg ikke er ansvarlig for arbeidet i Brynstunellen, så har 

dette en side til arbeidet på skolens parkeringsplass. 
 

60/2015-16  Fordeling av FAUs oppgaver 

Det var fra før enighet i FAU om at representantene for de enkelte klassetrinn fra neste skoleår 

får ansvar for at konkrete oppgaver.  Forslag som ble vedtatt i møtet innebærer følgende 

ansvarsfordeling: 

 

1. klassene Følge opp forholdene på AKS, være i dialog med skolen/AKS 

2. klassene Skrive referat fra FAUs møter 

3. klassene Følge opp trafikksituasjonen på skolen/nærområdet, organisere aksjoner. 

4. klassene Arrangere 17.mai 

5. klassene Ansvar for skolehagen, inkl. å arrangere sommerdugnader 

6. klassene Arrangere temakvelder 

7. klassene Følge med på nærmiljøet, følge opp feks. fortsatt behov for fritidsklubb 

8. klassene Ungdomstrinnet på nye Manglerud 1 til 10-skole 

 

Etterhvert som 9. og 10. klassetrinn kommer til, kan det bli aktuelt å fordele flere oppgaver. 
 

61/2015-16  Eventuelt 

FAUs leder går ut av FAU neste skoleår, og stiller sin plass til disposisjon allerede nå. Det er 

flere viktige saker på agendaen for tiden, og hensiksmessig at ny leder tar over slik at man får 

en god «overlapp». Siden FAU-representatner velges for 2 år, er det hensiktmessig at en repr 

som har sittet 1 og dermed fortsetter til neste år, tar over ledervervet. I og med at en stor del 

av FAUs arbeidsoppgaver nå fordeles til klassetrinnene (jf over), så antas lederoppgaven å bli 

mindre omfattende fra neste år. Det gjennomføres valg neste FAU-møte. 
 

Neste møte: Mandag 2. mai kl 18.00 

Foreløpige punkter til agendaen: 

– Oppfølging av Manglerud 1-10 skole, trafikksituasjonen. Erfaringer fra møtet med 

Undervisningsbygg/Undervisningsetaten 12. april. 

– Valg av FAU-leder 

– Status 17. mai-arrangementet 
 


