
Referat fra FAU møte på Manglerud skole, 6. januar 2020 

Sted: Manglerud skole 

Tid: 18.00 

Tilstede: Representanter fra klasser 

 

1. Skolens budsjett 

Ingen representanter fra FAU til Driftsstyret på Manglerud Skole var tilstede på møtet, leder 

for FAU sender innspillene til rektor. 

Kom støtte til ny stilling som HR ansvarlig på Manglerud Skole, men hvor skal penger tas fra 

til denne stillingen? Er det satt av penger/ressurser til Skolehagen? IB har tidligere hatt eget 

budsjett, er det nå inkludert i skolens driftsmidler og er samme tilskudd gitt? 

Andre innspill må evt. komme direkte til FAU styret. 

 

2. Budsjett FAU 

Budsjett kan kun lages når FAU blir enig om hva faste inntekter skal brukes til.  

 

3. SMU 

Langt referat fra Anne Hepsø. Kortversjonen dreide seg om mobbing og sosiale medier. 

Det blir fulgt opp med hva som burde gjøres og evt lages flere temakvelder. Lagt ut mye info 

på FB sidene til foreldre på Manglerud skole. 

 

4. Info fra gruppene 

AKS – Intet nytt 

Skolehagen – Intet nytt 

Natteravn – Vi trenger flere natteravner. Mer info trengs. Kan det være lurt med en gulrot til 

ungdomsskoleforeldre ang dette? 

- Pedagogikk og læringsmiljø, IKT/Nettvett/Koding – Mye ligger her under SMU her. IKT og 

nettvett spesielt. 

Fritidstilbud/Klubben/kantine/mat Gruppe – Intet nytt 

Fremme Mangfold/Internasjonale klasser Gruppe – Intet nytt 

17.mai kommité – Intet nytt 

FAUs rolle og økonomi – Leder, nestleder, kasserer og vara kommiteleder satt sammen og 

diskuterte litt om hva FAU penger skal gå til. Det viktigste ble vel å sende ut info om hva evt 

klassepenger/utfordringer klassene har i fremtiden og hva de må spare penger til. 

 

5. Eventuelt 

VALG. Lærere må være flinke til å informere hvem som blir FAU representanter og 

klassekontakter når disse blir valgt. 

TRAFIKKSIKKERHET. Lys på gangveier, merking av overganger, snømåking, strøing. Hva skjer 

med trafikkvakter ved bommen og skolepatrulje. 

Undertegnede sender melding til skolen om hva de kan gjøre med punktene under 

trafikksikkerheten på skolens område. 

 

Gruppene jobbet selvstendig etter agendaen. 

 

Referent: Roger Sagen 



Svar fra Rektor ang skolens budsjett: 

1. I fjor var det et eget budsjett for MIC, det er ikke i år. Er dette nå en del av skolens ordinære drift 

og er samme tilskuddet gitt? 

MIC er et prosjekt med egen tildeling. Det synes ikke i "budsjettfilen", men det er samme 

tildeling som i fjor for PYP og ny tildeling for MYP. Tildelingen til MIC er ikke noe vi styrer over 

men besluttes sentralt. 

2.      Det ble uttrykt støtte til ny stilling som HR ansvarlig på Manglerud Skole, men hvor skal penger 

tas fra til denne stillingen?  

En eventuell ny HR-stilling ville bli finansiert av lønnsutgiftene. Årsaken til ønske om HR-sjef 

er at skolen vokser og da også delen ansatte. Ledelsesressursene har ikke vokst i samme takt, 

konsekvensen er at oppgaver som pedagogisk ledelse/oppfølging og oppfølging av personal 

kan bli lidende 

3.      Er det satt av penger/ressurser til Skolehagen?  

Det er ikke spesifikt avsatt penger til skolehagen da det ikke er en egen post, men penger 

som er satt av til innkjøp kan brukes på skolehagen. Nedslag i lærerstilling for oppfølging av 

skolehagen er også en resurs vi bruker på skolehagen 

 

4.      Kan det over tid være mulig å sette av midler til miljøarbeider ved skolen? 

Vi har en ønske om miljøarbeider, men som budsjettrammen ser ut så finnes det ikke 

økonomisk rom for miljøarbeider. Lærernormen spiser opp mye av lønnen.   

 


