Møtereferat FAU Manglerud Skole 1. April 2019
Tid: 18.00
Referent: Roger Sagen (9B)
Punktnummer etter utsendt agenda
2.

Informasjon fra skolen v/Rektor Peter Streijffert
17. mai. Det blir satt opp busser fra Manglerud skole til Oslo sentrum med retur når
barnetoget er ferdig.
Mye spørsmål om Manglerud skole skal bli en iPad skole, dvs at alle elever får sin egen iPad.
Det er ikke aktuelt nå. Mest pga av at eksisterende nett ikke er klar for det og man vil vente
med å få en eventuell finansiering av dette til skolen er helt ferdig bygget om.
Man jobber med en «policy» om læring og sosialt på Manglerud Skole, hvor det viktige blir
det forebyggende. FAU har en stor rolle her og målet er å få til dette sammen med
administrasjonen, i Mai måned.

3a.

Skolehagen ønsket 30.000,- til for å kunne bestille containeren skolen vil ha (som utsendt i
forrige referat).
Dette er i tillegg til de 58.000,- som er bevilget og ankommet i støtte fra Bydel Østensjø, til
skolehagen. I tillegg til dette er det sendt en søknad til Sparebankstiftelsen DNB på 63.000,på container og pukk. Da har jeg lagt opp et budsjett på at vi har 20.000,- selv. Dvs at det er
et budsjett i søknaden på 83.000,- på containerprosjektet.
Vedtak: Innvilget med stort flertall. Et ønske om at elevrådet får informasjon om dette og
mulighet for å komme med forslag til utsmykning.

3b.

Innspill fra foreldremøter.
Intet mottatt

Evt.

- 25. april skal 7. trinn ha avslutning for barneskolen. De ønsket en støtte til dette.
Vedtak: Ingen. De må evt komme med en oppsett på hva de skal bruke penger på.
Blir evt tatt opp igjen neste møte hvis budsjett/oppsett kommer.
- Hvorfor blandes klassene i 1. klasse så mye? Hvorfor går ikke nabobarn i samme klasse?
Spørsmålet sendes videre til skolen og blir tatt opp på neste FAU møte.

Prosjektgruppene jobbet videre i sine grupper.
(Skolemiljø og Pedagogikk, AKS, Økonomi, Skolehagen, Natteravn, Sosiale og faglige
aktiviteter for foreldre, 17. mai Komité (4. klassetrinn)
AKS-gruppen ber om innspill:
AKS-gruppen ønsker at FAU representanter ber om innspill fra klassene sine om relevante
AKS aktiviteter for 3.-4. trinn. Dette for å øke AKS deltakelse for disse trinnene. Forslagene
kan være gratis eller ikke, på skolen eller i Oslo, og meldes inn til neste FAU møte. AKSgruppen ønsker også å motta innspill til temaer som bør tas opp på neste møte mellom AKSgruppen og lederen for AKS. Møtet er planlagt i april/mai.
17. mai:
Etter gjennomgang med 17. maikomiteen har man behov for å kjøpe inn 1 stk stor fryseboks,
1 stk kjøleskap og 1 stk gassgrill. Dette kjøpes inn før april er ferdig (ca 10.000,-).
Gamle ødelagte skap fjernes. I tillegg er veksel til 17. mai anskaffet (10.000,-).

TIL NESTE FAU MØTE MANDAG 6. MAI:
1. Økonomi:
Til neste møte vil det legges frem et forslag til budsjett for skoleåret 19/20 + et regnskap for 2018.
Her legges det opp til diskusjon om hva slags inntekter FAU skal ha og hvordan vi skal få det til, samt
hva vi bør bruke penger på fremover. Endelig budsjett er planlagt å bli vedtatt på senere FAU møte.
2. Søknad om lysutstyr.
Manglerud ungdomshus er et kommunalt drevet fritidstilbud for jenter og gutter i aldersgruppen 1018 år. Det er ett av mange barne- og ungdomstiltak som ikke stiller krav til nasjonalitet, ferdigheter
eller interesser, og hvor det sosiale felleskapet står i sentrum. Manglerud ungdomshus gir åpne,
lavterskeltiltak rettet mot brede barne- og ungdomsgrupper og tiltak for barn og unge det er knyttet
bekymring til.
På Manglerud ungdomshus har vi en aktiv ungdomsgruppe. Mange er opptatt av musikk og
konserter, og det er mye engasjement hos ungdommene. En fredag i måneden har vi Fridaybeats,
fredagskonsert med lokale unge artister. I tillegg har vi større arrangementer som UKM, bydelsdagen
og lørdagsarrangementer.
Det er frivillige ungdom som styrer lys og lyd på alle arrangement. Ved et tilskudd til lysutstyret her
på huset vil det være et godt bidrag til arrangementer og ungdomskulturen på Manglerud
ungdomshus. Vi ser også for oss at vi kan samarbeide med skolen ved skoleball og andre
arrangementer om de trenger lysutstyr.
Klubben søker FAU om støtte til totalt 12.099,-

