
REFERAT FRA FAU MØTE (TEAMS)VED MANGLERUD SKOLE 

MANDAG 30. November 2020 kl. 18.00-18.45 

 

Det var 54 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; 

 

Smittevernsituasjonen i forhold Coronapandemien : 

 

Skolen har kontroll på situasjonen, selvom ungdomsskolen er på rød nivå er ingen i 

karantene denne uken.  Totalt har 5 klasser vært i karantene opp til en uke hver, og en 

klasse har vært lengre, siden mai 2020. Fram til 14.12 vil ungdomsskolen fortsatt være 

på rødt nivå, og man antar det vil vedvare til juleferien starter fra 19. Desember. 

Skolen vektlegger at elevene skal hamdet fint under rådende situasjon, og Lucia-

feiringen vil være ute for barnetrinnet i det fri. Man vil ha økt fokus på å forebygge 

smitte fram til jul, slik at man ikke kommer opp i en situasjon i julehøytiden å sitte i 

karantene.  

Man er også opptatt av å ikke stigmatisere de som blir smittet. 

 

Andre forhold ved skolen: 

 

På kveldene har det vært økte «rampestreker» ved at elever har vært på taket, 

øldrikking i skolens områder mm. Den pågående vekterstreiken har ført til svekket 

beredskap, og rektor er opptatt av at foreldre melder ifra når de ser uregelmessigheter 

ved skolen på kveldstid. 

 

Sykefraværet blandt kontaktlæreren er fortsatt høyt. Dette skyldes de alminnelige 

smitteregler, og at de fleste har barn og må være hjemme når de blir syke. 

Kontaktlæreren har i prinsippet alle undevisningstimene, og ved sykefraværet kan det 

både være krevende med vikarer, og at informasjon blir gitt. Noe av rutinene blir 

endret, mangelfull informasjon kan føre til misforståelser og kommunikasjonssvikt. 

Rektor og skolen har ennå ikke funnet en optimal måte å håndtere dette på, og 

klassekontaktene kan bli viktige i rollen som informasjonsformidlere framover. Der 

foreldrene er usikre, kan de kontakte rektor. Det kan ta tid. 

 

Vurderingsformene for ungdomstrinnet ble tatt opp, og virker demotiverende for 8. 

Klasse. Dette følger rektor opp med 8. Trinnet. 

 

 Sak 2; Valg av leder og nestleder i FAU ved Manglerud skole: 

 

Som leder for FAU ved Manglerud skole ble Ane Elida Fonneløp valgt, og som nestleder ble 

Melinda Jørgensen valgt for 2020/21. Hele FAU applauderer. 

 

 Sak 3; Økonomi 

 



Ennå har ingen økonomiansvarlig meldt seg, heller ikke i dette møte, i forkant var det sendt ut 

forslag til modell. 

 

Totalt står det kr 225 000 på FAU kontoen, som inkluderer sluttoppgjøret for årets begrensede 

17. Mai feiring og tilskuddet til 1. Klassene. FAU leder har vært  i kontakt med banken DNB, 

og fått et tilbud om at man får inntil 3 disponenter på kontoene. Modellen er slik at det 

opprettes 10 kontoer, en for hvert trinn. De tre disponenten styrer dette, hvis man utvider 

påbeløper det et gebyr på kr 40 PR konto PR mnd.  

 

Etter en diskusjon og runde, ble man enig om følgende: 

Ane Elida ringer ut med bistand fra Astrid og Martin og sjekker andre banktilbud. Man 

oppretter 10 kontoer, en for hvert trinn og deler beløp til trinnene. De som har egne 

klassekasser styrer det selv, og er utenfor FAU. FAU kommer tilbake i neste møte hvordan 

dette løses, og håper at noen kan påta seg ansvaret med å bli FAUs Onkel Skrue. 

 

Sak 4; trafikksikkerheten i Vekterveien. 

 

 Det hadde kommet inn varsel om økt trafikkfare i Vekterveien, hvor mange har sin skolevei 

ved to fartsdumper. Det ble redegjort fra en mor om situasjonen, og FAU støtter opp om 

trafikksikrende tiltak i Vekterveien. 

 

Under dette punkt ble det også reist sak knyttet til trafikksikkerhet i Wetlesens vei, som er økt 

usikkerhet knyttet til byggingen av badet. Om morgenen har det vært noen som har dirigert 

trafikken, men ikke i det siste. Da det er mørkt og krevende framkommelighet representerer 

dette økt trafikkfare, og FAU følger saken opp. 

 

Neste møte blir i januar 2021 i FAU. 

 

DERETTER delte FAU seg inn i Messenger grupper som skulle jobbe med ulike temaer; 

AKS,  skolehagen, skolemiljø. Her er det naturligvis intet referat, så derfor stopper dette 

referatet her. 

 

Møte i FAU hevet kl. 18.47 

 

Referent  

 

Knut Roger Andersen, 3 C  

 

Mob pH + 47 916 31 397 
 
 
 
 
 
 
 
Ane Elida Fonneløp               Melinda Jørgensen  
 


