
REFERAT FRA FAU MØTE (TEAMS)VED MANGLERUD SKOLE 
MANDAG 19. Oktober 2020 kl. 18.00-19.30 
 
Det var 37 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; 
 
Oppstart ved skoleåret 2020/21 har skolen 830 elever,  50 flere enn forrige skoleår. 
Ytterligere 50 fra skoleåret 2021/22, men så vil det gå ned. 
 
Det blir en evaluering av IB linjene ved skolen. Høyskolen i Østfold skal evaluere 
linjen, og skal gjennomgå «International Classes», som i utgangspunktet går til 2022, 
men vil bli forlenget. Denne eksterne evalueringen er i gang. 
 
Stort fravær i ledelsen ved skolen. Flere vikarer i ledelsen. Det er ustabilt, da man 
ikke vet hvor lenge fraværet vedvarer. 
 
Organiseringen rundt smittevern i forhold til Coronapandemien tar mye tid, krefter og 
ressurser. Målsettingen er å ha flest mulig elever på skolen. Man må i henhold til 
forskrifter og retningslinjer fra myndigheter og Folkehelseinstituttet organisere 
samspillet på skolen, infrastrukturen og logistikken. Viktig at elevene kommer på 
skolen.  
Når smitten oppstår, skal også skolen håndtere det gjennom riktig og ikke 
unødvendig lang karantene, og man begynner etterhvert å opparbeide seg erfaring 
og kunnskap om dette. Høyst sannsynlig at flere kan bli smittet. 
Det er høyt fravær både på elever og lærere, og det er en utfordring å få vikarer nok. 
Rektor understreket at han vil prøve å komme raskere på med informasjon om 
karantene, ved eventuelle nye utfall på skolen. Ved karantene er det viktig med 
smittesporing, for derigjen å sikre den rette karantene. De som settes i karantene vil 
bli informert.  
Skolen følger rettveiledningen i smittesporing.  
Utelek og uteaktivitet er også organisert i denne pandemiperioden. Utfordringen er at 
man får ikke til den organiserte læringen ute, da man ikke blander trinnene, og at 
man har friminuttet på ulike tidspunkt. Har vært krevende å få dette til. 
Det er også utfordrende at personalet ikke kan møtes fysisk i større grupper for faglig 
utvikling og annen relevant oppdrag, det fysiske også her er erstattet av Teams og 
andre digitale møteløsninger. Det gir faglige utfordringer. 
Skolen jobber med å få orden på dusjer og garderobeanlegg, spesielt for 
ungdomsskoletrinnet , da høsten og vinteren nå setter inn, og innegym blir brukt. 
Man jobber med å få dette på plass. 
Melkeservering og skolepatrulje er igang igjen, og man streber etter å få andre 
oppgaver også på plass. 
Skolen støtter fortsatt oppom vennegrupper også i Coronatiden, og uteområdene kan 
brukes, bla skolehagen. 
Som følge av Coronaen er mye innstilt: klasseturen med Hvite Busser til Berlin for 10. 
Klasse går ut, men skolen er positiv til alternativer. Man er også realistisk til at det 



neppe blir noe for 9 klasse heller, men det kan være mulig for 8. Klasse, alt avhengig 
av utviklingen i pandemien. Uansett må disse turene være foreldrestyrt, skolen har 
ingen ressurser til dette.  
Utemiljøene og frikvarteret i 5.-10. trinn er utfordret, både fordi det er en begrensning 
i selve bevegelsen og tidspunktet, og det har vært mange konflikter. Skolen har kjøpt 
inn leker/uteutstyr som har ment å skulle stimulere til aktivitet. Rektor understreker at 
det er det fortsatt økonomiske midler til.  
Man rullerer friminuttene slik at alle ikke har friminutt samtidig, men det utfordrer 
ordningen knyttet til inspeksjoner og kostnadsberegningene i forhold til avløsning av 
lærere sin del av inspeksjonene. Man jobber med denne problemstillingen. 
Likevel er det viktigste at skolen har nok personale. 
Vikarmangel er krise, også fordi hjemmeundervisning ved evt karantene skal følges 
opp. Dette er er et stort utfordringsbilde for skolen. 
Skolen har under pandemien vært nødt til å intensivere fokuset på læringsmiljøet i 
ungdomsskoletrinnet, også ute i friminuttene. 
 
Skolen har fått en ny lærer som er svært engasjert og opptatt av skolehagen, og det 
er håp at flere foreldre også engasjerer seg i dette. 
 
Skolen legger ingen føringer på eventuell gjennomføring av Halloween, men 
henstiller til å følge de råd, veiledninger og retningslinjer som Folkehelseinstituttet 
kommer med, og man vet ikke hvilke status det er 31. Oktober om dette. Uansett er 
det skolens vurdering at det ikke kan bli som tidligere i år. 
 
Etter dette forlot Rektor Peter møte, og FAU møte ble satt. 
 
Møte ble ledet av Ane Elida som leder, og nestleder Melinda presenterte seg og 
fortalte litt hva de har gjort. 
 
FAU kom seint igang i år, fordi det tok lengre tid å få oppnevnt FAU representanter til 
årets FAU. Fortsatt er det 6 klasser som ikke har oppnevnt noen FAU representant.  
 
Valget av leder og nestleder av FAU skal skje på neste møte, men Knut Roger 
foreslå gjenvalg av Ane Elida som leder og Melinda som nestleder. Av begeistrende 
fjes på Teams var det enstemmig tilslutning til forslaget, og de begge vil.... 
 
Det legges opp til ett møte til i år, i slutten av november. Grunnet Coronaen er det 
vanskelige gjennomføre møtene fysisk, så det blir digitalt inntil videre. 
 
Ane og Melinda orienterte om at FAU har vært organisert i ulike arbeidsgrupper: 
 
»Skolemiljø og pedagogikk»; ser på mobbing, skolemiljø og kontakt med hjemmet. 
 
«Mangfold og inkludering», gruppa har delvis blitt oppløst, og lite aktivitet. 
 
«AKS», gruppa ser på samarbeid mellom skole og Aktivitetskolen, servering, 
aktiviteter m.m. 
 
«Trafikksikkerhet» i forhold til bygging av svømmehall, veien gjennom skolen. 
 



«Kontakt med MS» om kunstgressbane mm. 
 
«Natteravnsgruppe» i samarbeid med Høyenhall skole, her trengs det rask 
tilbakemelding på å få folk til å stille opp. 
 
Disse arbeidsgruppene har FAU kontaktene fordelt seg inn i, og er ønskelig at FAU 
representanter innen 4 dager melder sin interesse i de gruppene de vil være 
med. Det kan gjøres på Mail til Ane Elida. 
 
17. Mai komiteen er obligatorisk for alle FAU kontaktene på 4. trinn, som er 
automatisk med i 17. Mai komiteen. 
 
FAU trenger også en Økonomiansvarlig, som kan lage budsjett og føre et relativt 
enkelt regnskap. Pengene brukes til ulike aktiviteter for hele skolen. De som kunne 
tenke seg oppgave som Økonomisnsvarlig, tar kontakt med FAU leder. 
 
Søknad fra klasse 5C på kr 995,-. for innkjøp av uteleker til klassen ble prinsipielt 
behandlet av FAU, hvor man var enige om at man anbefalte klasse 5c å sende 
søknaden til rektor, ref informasjon om midler man har til uteleker/utstyr, og at det er 
mange klasser som vil trenger utstyr/leker. Så får vi se på det på nytt evt. 
 
Det ble også påpekt at 6 klasser ikke har FAU kontakter, noen har hatt loddtrekning 
der ingen har villet. Det ble således anbefalt at det bes gjennomført loddtrekning i de 
klassene som ikke har FAU kontakt blandt de foreldre som ikke har hatt vervet før. 
 
Møte hevet kl. 19.30 
 
Referent 
 
 
Knut Roger Andersen 
Mob pH + 47 916 31 39 
E-Post: knut.roger.andersen@delta.no 
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