
Referat FAU Manglerud skole 03.02.2020 

1. Rektor informerte 

Forklarte økonomien i Oslo skolen. 

Skolen får penger ut ifra Byrådets mål og prioritet fra skolen, i forhold til dette. 

Skolen har totalt 137.189.000,- i budsjett hvorav 78.190.000 er til undervisningsrelatert. 

Pluss minus 1% kan avvike på budsjettet. 

IB har eget budsjett på 8.278.000,-, og Manglerud skole er den eneste som har fått lov til å ha dette 

under samme tak som vanlig statsfinansiert skole. 

Har ca 2.000.000 til egen rådighet 

 

Har veldig lite ledelse i forhold til personal. Man ønsker å få inn 1 ny ansatt for ekstra oppfølging fra 

topp til bunn. 

Man prioriterer spesialundervisning 

Hva gjør vi med læremidler og digitale hjelpemidler? 

Bruk av assistenter/lærer/miljøarbeidere/ledelse/deling 

Ulike trinn gir ulike utfordringer 

Nye krav - §9A, mobbing, vold og trusler 

Gjør det samme som man har gjort hittil i forhold til 3 klasser i 4 læringsgrupper på 1. 2. og tom 3. 

trinn hvis økonomi og elevtall tillater det. 

Rektor er ansvarlig for den økonomiske rammen å jobbe mot målene i budsjettet. 

 

Spørsmål om tur til Tyskland. Rektor er helt enig at det bør legges til rette for tur. 

 

AKS. Det er kun mulig for voksne å legge fra seg utstyr mellom 08.15 – 08.30 på AKS. Viktig at barn er 

ute til skole starter eller gå inn etter 08.30 på AKS da man skal ha nok personale til å håndtere dette.  

2. Forslag til organisering av økonomi og budsjett FAU 

Kontoer blir opprettet for alle trinn. Det vil nå i utgangspunktet være frivillig, så håper man 

fellesskapsløsning blir løsning. FAU setter inn 500 kr i startkapital på trinnklasse. Inntjente penger fra 

17.mai blir overført trinnklasse i 4. trinn. Forslag til fordeling ¼ blir igjen i klassen. ¾ blir overført 

trinnklasse. Vi lager info i forhold til alt dette som skal sendes ut til alle. Popkornmaskin ble vedtatt 

kjøpt til 17.mai. 

 

3. Søknad fra ballkommitéen til FAU om tilskudd til innkjøp 

Vedtatt å kjøpe opptil 100 av hver av bestikk, tallerkener, asjetter, glasstyper etc. 2000,- . Ble også 

vedtatt at dette telles opp og opprettholdes hvert år. 

4. Informasjon fra gruppene 

Utsatt, informasjon kan sendes til Leder og legges ved referatet.  

5. Eventuelt 

Vedtatt Meny på Vipps. Info kommer. Undertegnede sjekker hva som til. 

6. Gruppearbeid 



Referent. Roger Sagen, 03.02.2020 

 

 

Info fra natteravngruppen 

Vi sliter fortsatt med å få folk til å stille som natteravner. I siste runde i januar så klarte vi å stille med 

folk 2 av 6 dager. Den ene av disse var det vi i Natteravn-gruppen selv som gikk. Det er over 200 

medlemmer i Facebook-gruppen så det burde være mulig for noen å stille. Vi ønsker å kjøre en ny 

informasjonskampanje for å sikre at budskapet vårt når frem og at alle forstår hvordan opplegget er 

nå. 

Fint om alle kan informere klassene om følgende: 

Natteravn  

Natteravn-ordningen skjer nå via Facebook. Det er laget en gruppe "Natteravner på Manglerud 

skole" hvor det opprettes egne arrangement for de kveldene Manglerud har ansvar for å gå. Det er 

fritt frem for alle å melde seg på alle arrangementene - det er ikke lenger forbeholdt 

enkeltklasser/trinn. Dette gir mye større fleksibiitet for de som er interessert i å gå da det burde 

være lettere å finne dager som passer og man kan lettere slå seg sammen med kjente. 

Vi går natteravn på onsdager 18-21 og fredager 20-23. Nøkkel hentes og leveres hos den som står 

som arrangør den aktuelle kvelden. Vi ønsker minst 2 natteravner på onsdager og 3 på fredager - 

dette er ikke inkludert arrangøren. Arrangøren har kun ansvar for nøkkel og går ikke selv. 

Vi ønsker at informasjonen går ut i klassenes "vanlige" kanal (epost, Facebook etc...) og i tillegg at det 

tas opp som et punkt på neste foreldremøte. 


