
 

 

FAU-møte mandag 6. november 2017.  

 

Referent: Øyvind Holen (2B) 

 

Punkt 1: Rektor informerer 

 

a) Undervisningsbygg skal fikse gulvet på guttedoen, men skolen vet ikke hva som skjer med lignende gulv 

på andre toaletter.  

 

b) Flere klasserom på barneskolen kan ikke brukes pga. dårlig ventilasjon, og de vil ikke bli ferdig til 

skolestart 2018. Arbeidet må ut på offentlig anbud og koster titalls millioner kroner pga. behov for nye 

tekniske rom. Rektor vet ikke hvor lang tid arbeidet kommer til å ta, men mer informasjon følger i 

desember/januar.  

 

På spørsmål fra FAU kunne ikke rektor gi noe klart svar på hvilke klassetrinn som skal være på barneskolen i 

2018/2019. Målet er å ha så mange av de yngre på barneskolen som mulig, men det er avhengig av 

romtilgjengelighet, og neste år kommer ikke skolen til å ha tilgang til alle rommene. Skolen vil heller ikke ta 

av Aks-rommene til klasserom.   

 

c) Ungdomslinjas elevråd ble kåret til årets nykommer under årets elevrådspriser, noe rektor mener gir gode 

forutsetninger for et godt elevmiljø på ungdomsskolen.  

 

d) En ny sosiodemografisk ressursfordelingsmodell i osloskolen får konsekvenser for Manglerud, i form av 

en økning i budsjettet på 1,9 prosent, dvs. rundt 500 000 kroner i økning. Det ligger i det nedre sjiktet blant 

osloskolene, fordi vi har en homogen elevgruppe, og dermed få utfordringer som genererer ekstra tilskudd.  

 

Punkt 2: Natteravn 

Jorid Sofie Tyldum og Tine Tangestuen har kontaktet bydelens SalTo-koordinator, politiet, klubbledere og 

natteravner på Høyenhall, og har tatt initiativ til at Manglerud-foreldre fra femte til og med sjuende klasse 

går natteravn kl. 18-21 i forbindelse med juniorklubben på onsdager. Oppstart allerede onsdag 15. november, 

se vedlegg.  

 

Punkt 3: Vei og nybygg 

Saken går inn i den mest kritiske fasen. På slutten av denne uka blir skissene sendt fra Undervisningsbygg til 

Plan- og bygningsetaten, før deres innspill blir sendt videre til Rådhuset, der det etter behandling skal 

stemmes over om tre måneders tid.  

 

Parkeringssituasjonen kaster en mørk sky over prosjektet. De 24 foreslåtte parkeringsplassene ved 

klubbhuset der fotballklubben og miljøparken møter sterk motstand fra Østensjøvannets venner, som av 

prinsipp er mot all trafikk opp mot miljøparken. Idretten har behov for parkering for å arrangere kamper og 

cuper. Idrettsarrangementer er viktige inntektskilder for dem.  

 

Dialog- og samarbeidsmøtet med borettslag, idrettslag, barnehager, ungdomsklubben og skolen slo fast at det 

ikke finnes noen perfekt løsning, men at noe må gjøres for å bedre parkeringssituasjonen, skoleveien og 

utfordringene som følger av et bad med 5000 gjester i uka, altså 280 000 i året. 

 

Forslag til felles løsning: Nye p-plasser i Plogveien, på andre siden av skolen, som kan reguleres og brukes 

som gratis p-plass for beboere etter kl. 23.  

 

Hockeyproblemet: Vi vil jobbe i fellesskap for ny hockeyhall i Ryenkrysset, en tomt som er foreslått utviklet 

til boliger. Det vil fjerne et stort problem med hockeytrafikk, og gjør at ishallen kan gjøres om til 

allidrettshall – som også kan brukes av klubben og for eksempel Tunet.  

 

Dette krever innbyggerinvolvering i utbyggingsspørsmålet på Ryen-området, og idrettsanleggsplanen fra 

2016 sier at det trengs ny allidrettshall nordvest for Østensjøvannet.  

 

Punkt 3: Referent, nestleder og medansvarlig økonomi:  



 

 

2. klasse, ved Øyvind Holen i 2B, tar referentansvar.  

Nikolai Søberg i 2A var villig til å stille som nestleder i FAU.  

Spørsmålet om medansvarlig i økonomi utsettes til neste uke.  

 

Punkt 4: Fordeling av oppgaver. 

Resten av møtet gikk med til gruppediskusjon om hva FAUs prioriterte oppgaver skal være i året som 

kommer, innen åtte grupper.   

 

1. gruppe: Skolemiljø og Pedagogikk  

2. gruppe: AKS  

3. gruppe: Hva skal FAU bruke pengene til?  

4. gruppe: Skolehagen  

5. gruppe: Natteravn  

 

6. gruppe: Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre  

7. gruppe: «Håndbok» for klassekontakter og FAU  

8. gruppe: 17. mai-komité 

 

Neste FAU-møte blir mandag 4. desember kl. 18. 


