
Referat FAU-møte, Manglerud skole 
mandag 7. mars 2016 

44/2015-16 Godkjenning av referat fra 1. februar 
Godkjent 

45/2015-16 Godkjenning av innkalling/agenda 
Godkjent 

46/2015-16 Ass./fungerende rektor Vegard Ytterli informerer 
 

Oppussing av skolen: Har vært etter skjema (ca. 4-5 uker), men dette er snart tatt igjen. 

Arbeidet må bli, og blir, ferdig til sommeren. Ellers vil flere klasser stå uten klasserom. Tiltak: 

ledelsen tar kortere ferie slik at alt er klart til lærerne er tilbake fra ferie. 

IB-linje: Oppstart til høsten med 1. til 4. tinn, jf. tidligere referat. Det var informasjonsmøte i 

starten av mars med godt oppmøte både av foreldre fra Manglerud og andre deler av byen. 

Mer informasjon på skolens nettsider. 

Parkeringsplassen: Arbeidet startet 11.mars. Større jobb enn først antatt. Arbeidet skjer i 

flere faser og innebærer at parkeringsplassen blir delvis avstengt. Informasjon fra skolen til 

foreldre på forhånd. 

AKS: Det har vært gjennomført en undersøkelse. Rapport på 200 sider. Resultatene er helt 

greie, men Ytterli hadde forventet at resultatene var bedre. Han har sett en del forskjellige 

AKSer, og mener AKS på Manglerud er bedre enn flere andre (egne lokaler, flinke ansatte, 

læringsstøttende aktiviteter). Etter undersøkelsen settes PALS på agendaen på AKS og det 

gjennomføres flere møter i forhold til aktivitetene. Skolen ser på muligheten for å 

gjennomføre undersøkelsen på nytt for å få et sammenligningsgrunnlag. FAU er enig i dette. 

Kommentert fra FAU at det er ganske stor forskjell (forbedring) på AKS i år sammenlignet 

med ifjor. Det kan være et etterslep av tidligere dårligere erfaringer som har påvirket 

undersøkelsen i år. Innspill fra FAU mht å øke kompetansen mht barnekommunikasjon og 

håndtering av barn. Rektor takket for innspill fra FAU. Skolen/AKS har allerede begynt 

arbeid mht relasjonskompetanse, herunder kommunikasjon med barn som er i konflikt. AKS 

vil gjerne ha tilbakemeldinger. Pål Skogli er i delvis permisjon, og bruker all tid på AKS. 

Ringetider neste år: det blir felles ringetider på alle deler av skolen (både barnetrinn og 

ungdomstrinn). Starter kl. 08.30 istedet for 09.00 på mandager. 

Gym: Skolen har fått leie hallen til neste år for å avbøte kun 1 gymsal. 

47/2015-16 Manglerud 1-10 skole 
Oppdatering fra arbeidsgruppen som arbeider mot gjeldende forslag om vei igjennom 

skolegården: 

 Det har vært møte i arbeidsgruppen. De har tatt kontakt med Undervisningsbygg for å 

få til et nytt informasjonsmøte 



 De utarbeider et forslag til vedtak i FAU, samt begrunnelse, som sendes ut til FAU 

forut for neste møte. Det er ikke et aktuelt alternativ for FAU å ha vei igjennom skolegården. 

Arbeidgruppen ønsker støtte/tilbakemelding fra resten av FAU. Formålet med 

teksten/vedtaket er å bruke det i møte med Undervisningsbygg 

 Gruppa har fått vite at andre alternativer utredes. Det jobbes videre med å samle 

informasjon, med sikte på et møte med Undervisningsbygg i april. 

 Dersom FAU ikke kommer noen vei med ytterligere møter med kommunen, må andre 

tiltak vurderes. Det kan bli aktuelt med for eksempel foreldreaksjoner (jf. tidligere fakkeltog 

mht Manglerud Bad) og å kontakte media.  

 Undersøke hva som gjelder av frister etc, jf at FAU veldig sent i prosessen ble 

informert, dvs etter at beslutning i utg.pkt var tatt. 

48/2015-16 Inntaksgrenser/antall førsteklasser på skolen fremover 
Arbeidsgruppen har prøvd å finne ut hvem som har ansvar for hva. Grensene endres fra år til 

år. Gruppa har vært i kontakt med bydelsutvalget, som henviser videre til 

rektor/skolen/Driftsstyret. 

FAUs representant i Driftsstyret tar dette videre. Ønsker å sette dette på agendaen på neste 

møte Driftsstyret. 

FAU savner en helhetlig og langsiktig plan for de ulike skolene i området. Nye Manglerud 

skole er etter utbygging dimensjonert for 3 klasser på hvert trinn. Dersom det også i fremtidne 

fortsetter med 4 klasser på hvert 1.trinn, vil kapasiteten bli sprengt. FAU er bekymret for 

dette. 

49/2015-16 Temakveld 
Skolens administrasjon sendte ut SMS til alle foreldre forut for Temakvelden om mobbing. 

Dette er et nytt verktøy som skolen har tatt i bruk. FAU er fornøyd med dette. Rektor 

oppfordret lærere til å stille på temakvelden. 

50/2015-16 Informasjon fra Driftsstyret 
Eksisterende barneskole skal «rehabiliteres» neste år. Dette innebærer imidlertid ikke full 

rehabilitering. I all hovedsak er det snakk om bytte av gulvbelegg, maling, samt at 

ventilasjonsanlegget skal blåses rent (ikke byttes ut). FAU er bekymret for om dette er 

tilstrekkelig. Om noen år vil det åpenbart være behov for en større rehabilitering, og FAU er 

redd beskjeden da vil være at skolen nylig ble oppgradert. Det er nå komunen har muligheten 

til å gi bygningsmassen den oppgraderingen som allerede er nødvendig. 

FAU ønsker et eget møte med Undervisningsbygg mht oppussingen av nåværende 

barneskolebygg. FAUs representant i Driftsstyret henvender seg til fung. rektor om dette. 

51/2015-16 Fordeling av FAUs oppgaver 
Det er foreslått at representanter for bestemte klassetrinn for ansvar for konkrete oppgaver. 

Dette for at representantene i større grad skal få et eierforhold til FAUs faste oppgaver. Det 

antas at det også vil være motiverende. Forslaget innebærer en utbygning av ordningen med at 

det feks er 4. trinn som står for 17. mai arrangementet. 



FAUs sekretær utarbeider et forslag til avstemning på neste FAU-møte. Forslaget, ev. flere 

alternativer, sendes ut til FAU-representantene på forhånd. 

Dersom forslag blir vedtatt, trer dette i kraft fra skoleåret 2016/2017. 

52/2015-16 Manglende oppmøte på FAU-møter 
Mange vært flink til å melde fra om fravær denne gangen. Det er viktig at alle klassene er 

representet. Kan man ikke selv stille, skal vara møte. Det er viktige saker FAU arbeider med 

for tiden. 

Det går etterhvert mot nytt skoleår, med nye FAU-representanter. Vikig at man «overleverer» 

stafettpinnen på en positiv måte. 

Fortsetter med møtestart kl 18 (istedet for kl 19). Dette for å ivareta hensynet til de som skal 

hjem til barnevakt. Møtene skal ikke vare lenger enn to timer. 

Diskusjon om det er nødvendig med møte hver måned: Akkurat er det naturlig, jf de viktige 

sakene som pt er på dagsordenen (vei, barnas sikkerhet, oppussing av skolen). Det kan 

vurderes om det neste år er nødvendig med møte hver måned, feks kommer møtet i jauar 

«brått på», og det har normalt ikke skjedd mye siden møtet i desember. 

53/2015-16 Eventuelt / små infopunkter 
  

• Brynstunellen, bom i Enebakkveien: Alle oppfordres til å følge med på trafikken i 

Plogveien, og ev. ta dette opp med Bymiljøetaten. I starten av arbeidet i Brynstunellen var 

ikke bommen tatt i bruk. Dette har skjedd i ettertid. Det kan også bli aktuelt for FAU å ta dette 

opp med kommunen dersom det blir vesenlig mer trafikk i nærområdet/rundt skolen. 

• FAU har blitt registret i Brønnøysundregisteret, slik at det kan opprette konto i FAUs 

navn (istedet for private kontoer). 

• FAU sitt lager må flyttes når skolen pusses opp neste år. De som har ansvaret for å 

arrangere 17. mai i år, kan ikke fylle opp lageret etter endt arrangement. Lageret må tømmes 

før sommeren. FAU får nytt lager i gml VGS. 

• Tradisjonen med åpen uteskoledag på høsten fortsetter også etter at det blir 1 til 10 

skole. 

• Skolehagen: Pål Skogli har fortsatt ansvar for skolehagen. FAUs leder tar kontakt for å 

høre om planer for denne sommeren. 

• Alle foreldre og særlig FAU-representanter har et ansvar for å fremsnakke skolen, 

AKS og FAU. Det oppfordres også til å ha en posiv tone på de klassevise facebook-sidene. 

Alle foreldre bør føle et ansvar for å snakke positivt om skolen overfor barna. Ta forhold man 

er misfornøyd med opp i riktige kanaler! 

• De som er ansvarlige er godt i gang med planleggingen av årets 17. mai-arrangement. 

• FAUs vedtekter har ikke vært tilgjengelig etter at skolen/Oslo kommune fikk nye 

nettsider. Vedtektene skal legges ut igjen, men de skal først oppdateres. FAU-leder sender ut 

forslag til endringer som det stemmes over på neste møte. 

 



Neste møte: 
Mandag 4. april kl 18.00 

 

Foreløpige punkter til agendaen: 

• Manglerud 1-10 skole: «veisaken» og ev. status mht (mangende) rehablilitering av 

eksisterende skolebygg. 

• Fordeling av FAUs oppaver til representantene på de ulike trinnene. Punkt til 

avstemning. 

• Forslag til endringer av FAUs vedtekter. Punkt til avstemning. 

 


