
Referat fra FAU møte 11.okt 2021 

 

1. Info fra rektor Peter 
-Det er ved skolestart 975 elever. Det fortsetter å øke også neste år til ca 1000 elever. Vil ikke 
øke så mye videre. Regner med at på det meste vil det bli rundt 1100 elever. Det vil være 4 
eller 5 paralleller med den internasjonale skolen. 
-Det er nå grønt nivå, noe som er godt. 
Det har vært mye fokus på testing i det siste. Mange har testet positivt etter skolestart. 
-Elevrådet på ungdomstrinnet er i gang. Det vil bl.a. ha fokus på sosialt pedagogisk arbeid. 
Blant annet vil man jobbe med sosiale medier, hvordan sosiale medier brukes. Det vil jobbes 
med holdningsskapende arbeid.  
-rektor gleder seg over at om et års tid vil ny svømmehall stå klar. Da vil kulturskolen utvide 
sitt tilbud, klubben skal inn i nye lokaler, det blir nye skatepark m.m.  
-10 trinn har vært på tur til Rjukan og Kristiansand. 70 elever har vært på tur. De har raftet, 
besøkt fredssenter og møtt et tidsvitne. En flott tur. 
-7.trinn er på leirskole. Ca 100 elever er avgårde. 3 busser.  
-14.okt er Rana kommune på besøk da de tenker å starte internasjonal skole som Manglerud. 
-I november blir det tilsyn av internasjonal skole fra IB. 
-når det gjelder skolens økonomi fortalte rektor at budsjett er på ca 150 millioner. Ca 50 
millioner er leie av lokaler. Mye av utgiftene er lønnskostnader. Skolen har et merforbruk på 
ca 0.5-1 %. Det skyldes at Manglerud rekrutterer høyt utdannet personale, noe som er 
positivt. Det har også vært bortfall av leieinntekter pga korona. Man taper også litt penger på 
at ikke alle klasser er fulle. Men man jobber med å få skolen bærekraftig. 
 

2. Skolehagen 
Karin Carmelli som jobber ved skolen har 1 t pr uke å bruke på skolehagen. Hun gjør nok mer. 
Hun har fått kurs i å drive og lærer nå videre av sin kunnskap.  
Skolehagen er nå forvandlet. Det dyrkes nå masse der. Potet, kål,hvitløk, rødbet,mais, 
gresskar, lin m.m. Barna synes det er gøy å være med. 
Neste mål nå er å bruke skolehagen enda mer og se på læreplanen.  
Man håper at skolehagen kan være en sosial møteplass. Det trengs folk til å gjøre dugnad. 
 

3. Introduksjon av nytt FAU 
Det var 35 representanter fra klassene. Sittende styret ble presentert. Det ble valgt nytt 
styre. 

4. Valg av FAU styre 
Leder: velges på neste møte 
Nestleder: Leif Hamnes 
Kasserer: Thor Linell 
Sekretær for dette møtet: Aslaug Irene Halden Gjerull 
 
FAU pleier å møte 1 g pr mnd. Det har pleid å være første mandag i hver måned kl 18  
Nytt FAU får ta stilling til antall møter som skal være videre. 

5. Økonomi  
Det ble fortalt om hvordan FAU får inntekter og hva de bruker penger på. Det får man ved å 
søke på ulike steder og på inntekter fra 17.mai. Penger fordeles til ulike ting. Det kan være 



baller til trinnene, skolehagen har fått penger, klubben fikk til lysanlegg som også skolen 
bruker m.m. 

6. Kurs i FAU arbeid 
Det er sendt ut lenke i e post som ble sendt ut. Det er gratis. Meld dere gjerne på. 
 

 

7. Grupper 
Folk fordelte seg på ulike grupper. 
-Skolehage 
Det ble redegjort for arbeidet med å reparere tak på skurene som sist skolehagegruppe har 
startet. Det var dårlig oppmøte på dugnad og vi mangler håndverkerkunnskap.  For å forsikre 
fremdrift i prosjektet ble det foreslått at 12000 kr settes av til innleie av håndverker (i tillegg 
til midler som allerede er satt av til skolehagen). Forslaget ble enstemmig vedtatt av FAU 
-Natteravner 
-Skolemiljø og pedagogikk 
-Aks 
-17.mai, gjelder 4.trinn.  
-Trafikksikkerhet. 
-Skoleball blir ny gruppe, gjelder 10 trinn. 
 
 
 
Ref. AIHGjerull 11.okt. 
 
Neste FAU blir mandag 8/11 kl. 18.00 

  


