
REFERAT FRA FAU MØTE (TEAMS)VED MANGLERUD SKOLE 
 
MANDAG 18. Januar  kl. 18.00-18.40 
Det var 24 møtedeltakere ,  inkludert Rektor. 
 
Møte startet med åpning ved leder i FAU, Ane Elida Fonneløp. 
Knut Roger Andersen ble valgt til referent for dette møte. 
Sak 1; Orienteringssaker ved rektor, Peter; 
Rektor startet med fokus på økonomien. Det har vært et merforbruk på 2020 
budsjettet ved skolen. Det er innenfor rammen, men likevel litt urovekkende. Man har 
forsøkt å holde budsjettet, og ikke overstige merforbruket på 1%, og det har man 
klart. Bl.a. ved ikke å sette inn vikar for inspektør på ungdomstrinnet for Line, og man 
har vært forsiktig med innkjøp. Likevel er forklaringen mer matematisk, da det er kun 
to klasser med Max antall elever på 28 elever, gjennomsnittet ligger litt over 22, og 
det er klasser nede i 16 elever. Dette legges til grunn for beregningen av 
lærerressurser, og gir økonomiske konsekvenser. I tillegg har man stort bruk av 
skoleassistenter som er nødvendig. 
 
Deretter er det orientert om at International Classes -IB, har fått redusert ressurser, 
og det gir konsekvenser. Rektor er opptatt av økonomisk bærekraftighet. 
 
Bymiljøetaten og Trygg Trafikk har tatt opp at skolepatrulje ikke lenger kan ivareta 
trafikksikkerheten inne på skolens område, og man vil da fullføre skolepatrulje fram til 
sommeren, deretter går den permanent ut. Det er trist, men slik er 
samfunnsutviklingen blitt. 
 
Rektor orienterte om framdriften av byggingen av badet og skateboard park ved 
skolen. Det kommer til å bli bra, og vil ytterligere skape aktivitetstilbud til de unge. 
 
Rektor opplyste at 4. februar kl. 17.00 vil det bli foreldremøte for ungdomstrinnet med 
politiet og utekontakt, og for å fokusere på ungdomsmiljøet i nærområde. 
 
Rektor orienterte om status i Coronapandemien. Oslo kommune fortsetter med det 
smitteregimet fram til 21. januar i første omgang, og det betyr at 1.-7. trinn er på gult 
nivå, og ungdomstrinnet på Rødt nivå. Det er ventet nye oppdateringer den 21. 
januar, men rektor tror ikke det kommer endringer. 
Skolen er opptatt av å gjøre det beste ut av det, at elever kommer på skolen. 
Kohortene fungerer på skolen, selv om det er utfordringer i mellom trinnet i forhold til 
fysisk aktivitet og sosial omgang. Man legger begrensinger på friminuttene og man 
får begrenset fritid. På ungdomsskolen er det Rødt nivå, og rektor merker at det er 
krevende i økende grad for mange elever.  Det er også utfordringer i det digitale 
undervisningstilbudet. Rektor merker økt ønske fra elever, ansatte om Å komme 
tilbake til normalen. 
 
Spørsmål til rektor kan rettes via Mail til Elida, som videresender dem. 
 
Etter dette forlot Rektor Peter møte, og FAU møte ble satt. 
Møte ble ledet av Ane Elida som leder, og nestleder Melinda. 
Sak Økonomi: 



 
Elida & co har fra forrige FAU møte sjekket opp dette med klassekasser og 
bankavtale. Sparebank 1 Øst er valgt, hvor det ikke koster noe å ha disponenter og 
flere kontoer. Det betyr at hvert trinn kan ha disponenter, og Elida vil komme tilbake 
med informasjoner om dette. 
 
Sak Arbeidsgrupper: 
 
Skolepedagogikk gruppen har allerede hatt møte. 
 
Melinda orienterte om natteravngruppe, og P.t. er det ingen som går natteravn på 
Manglerud. Inntil ungdomsklubben gjenåpnes, går det ikke noe natteravngruppe 
ennå. Men når det er gjenåpnet, vil det bli gitt innkallinger igjen. Melinda orienterte 
også om oppslaget i NRK om konflikten mellom to Natteravngrupper, og Manglerud 
har tilhørt Oslogruppen i dette og ikke mottatt noen støtte. 
 
Randi S tok opp en sak var trafikksikkerhet, og lurte på hvordan vi skal gå fram når 
det gjelder saker til andre arbeidsgrupper, som man ikke er medlem av. Man sender 
henvendelse til Elida, og så videresender hun dette til gruppene. Det er Leif H som 
leder trafikkgruppa. 
 
Randi S leder AKS gruppen, og der er det bare to med, så det er fint om flere melder 
seg. 
17. mai gruppa hadde møte etter FAU møte i dag. 
 
Neste FAU møte blir i mars en gang. 
 
Knut Roger oppfordret å dele referatet på klassenes hjemmesider og videresende 
dem. 
 
Møte hevet kl 18.40 
Referent 
Knut Roger Andersen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra Skolehagen-gruppa mandag 18. januar 2021 
 

Også på dette møtet var det tekniske utfordringer. Linken til messenger-gruppen fungerte ikke så vi 

var 5 stykker som møttes på Teams. 

 

Følgende saker ble diskutert: 

- Skolehagens tilstand 

Siri Tøvik har vært på befaring i skolehagen med én fra den forrige skolehage-gruppa. Det er 

en del trær som må beskjæres og det trengs å ryddes. Det er behov for en dugnad så snart 

korona-situasjonen og været tillater det.  

Det mest prekære er skurene i skolehagen. Den forrige skolehagen-gruppa satte i gang med å 

fikse takene på skurene. De fjernet det gamle taket, men på grunn at av alt stengte ned så 

ble det kun lagt en presenning over skurene som nå har blåst bort. Det haster derfor med å 

få ordnet takene på skurene. Det må avklares om det er skolen eller FAU som betaler for 

dette. 

Ellers har det kommet på plass en container, og det skal ordnes til med benker og bålplasser. 

Det må avklares om benker er bestilt.  

Vanningsanlegget har lavt trykk og det må ses på muligheten for å gjøre noe med dette. 

- Skolens arbeidsgruppe for skolehagen  

 

Kine Nysveen fra FAU har vært i kontakt med Karin Carmelli som leder skolens arbeidsgruppe 

for skolehagen. Hun delte noen tanker om hva de planlegger for skolehagen dette året. Vi 

ønsker å invitere Karin til neste FAU/Skolehagen møte hvor vi sammen kan legge en plan 

fremover.  

 

- Neste møte 

 

Neste møte vil avholdes på Teams. Siri Tøvik tar ansvar for å kalle inn. 

 

Referent: Ann-Helen Myhre 

 

 

 

 

 

 

 



FAU Manglerud skole - gruppe for Trafikksikkerhet/Uteområder/Idrett 
 

Referat etter møte nr 2. 

 

Dato: 18. januar 2021 

Sted: På zoom (invitert av Leif Salve Hamnes) 

 

Tilstede: Leif (PYP6), Gunstein (PY5), Erik (5B), Martin (3D), Åse (9A) og Sara (1A).  

Ikke tilstede: Lars Konrad (PY2), Helene (1A-vara), Astrid (PYP6-vara), Børre (3D-vara), Lars (vara?) 

Stine (9A-vara), Elina (PY5-vara), Bente (5B-vara) 

 

Referent: Sara  

 

Innledning: 

Leif leder møtet.  

Melinda (nestleder i FAU) ble invitert med i møtet, men deltok ikke.  

 

Oppdatering saker: 

- Vekterveien. Søknad inkl. uttalelse fra FAU er sendt til Bymiljøetaten. Sara har mottatt svar. 

Oppsummert svarer de at ønskene er registrert og vil bli vurdert ved første anledning. Det 

mottas mange henvendelser og de har ikke mulighet til å fremme enkeltsaker. Svaret er 

sendt på mail til resten av gruppa. Vi avslutter denne enkeltsaken inntil videre.  

- Wetlesens vei: følges opp? 

- Helene har tatt kontakt med rektor vedrørende skolepatruljen. Oppsummert vil 

skolepatruljen avvikles fra sommeren 2021. Infoskriv fra rektor er sendt til gruppa.  

 

Idémyldring:  

- Tenke helheten på Manglerud mtp trafikksikkerhet. Kan vi få med velforeninger, politiet, 

borettslag osv. Alle tenker på aktører vi kan kontakte frem til neste møte. Når den tid 

kommer kan Martin ta ansvar for å kontakte politiet og Trygg Trafikk.  

- Hjertesone: dette er en sak vi ønsker å følge opp. Se infoskriv fra rektor. Leif kontakter rektor 

for mer informasjon om dette arbeidet. Kan rektor delta på neste møte? Er det aktuelt å 

engasjere foreldre på sikt? 

- Kontakt med Undervisningsbygg. Leif skaffer kontaktinfo. Kan det være aktuelt med en 

midlertidig gangvei? 



- Videre fokus: Vil ny svømmehall generer mer trafikk? Elevtallet på skolen øker. Aktuelt med 

gangbro eller trafikklys? Kontakt med Ruter for å bedre bussforbindelse? 

- Rognerud vel jobber for gangvei gjennom skogen. Kan vi bidra? Martin tar kontakt med de. 

 

Leder av denne gruppa: 

Leif fortsetter som leder i gruppa: kaller inn til møter, oppretter/deler kontaktinfo, holder kontakten 

med rektor.  

Referat fra møte i 17. mai-gruppen 18.01.21 
Tilstede: Gry, Katrine, Ida, Felicity, Ole Andreas, Andre og Elida 

Referent: Elida 

• Det er vanskelig å planlegge et arrangement ut i fra dagens situasjon, i tillegg vil et større 

arrangement kreve mange tiltak for å opprettholde smittevern. Vi ser derfor for oss et 

«koronavennlig» arrangement, et større rebusløp på Manglerud og loddsalg digitalt. 

• Vi lager et kort skriv for å informere foreldre i 4. klasse om at vi er ansvarlig for 

arrangementet i år og at de må bidra med premier, salg og evt. arrangere rebusløpet.  

• Vi ønsker å involvere korpset i planleggingen Ole Andreas tar ansvar for å kontakte de.  

• Vi håper på hjelp fra FAU for å nå ut til alle klasser med loddsalget.  

• Til neste gang  

o Se på hvilken digital plattform vi kan bruke for å holde arrangementet.  

o Kontakte KFU/Oslo kommune og rektor for å høre om retningslinjer for 17. mai-

arrangement (Elida)  

o Tenke på ideer til rebusløp 

Neste møte blir 15. februar, Ole Andreas kaller inn 

 

 

 

Referat fra møte i AKS-gruppen 
Har fått innspill fra foreldre i min klasse (2C) om AKS relaterte temaer, og det som de 
ønsker vi skal diskutere videre med Gaute, omhandler mat og rutiner på dette, og 
aktiviteter (noen foreldre mener det er for mye filmer og serier). 
  
Vi avtalte at dere andre tar en runde og hører med klassene deres, også har vi 
maildialog om tilbakemeldingene dere får, og finner ut noen punkter vi bør ta opp 
med Gaute. Jeg sender en mail til Gaute og hører om vi kan ta et møte 27. eller 28. 
jan kl 19. I dette møtet kan Gaute fortelle litt om hvordan forrige AKS-møte ble fulgt 
opp. 
 


