
Referat, FAU-møte Manglerud skole mandag 4. desember 2017 kl. 18.  

Sak 1: Valg av referent fra 2. klasse: 

Øyvind Holen, 2B 

2. Informasjon fra skolen v/assisterende rektor Vegard Ytterli 

A) 123 førsteklassinger er registrert til skolestart høsten 2018, det vil si at det er 11 elever det ikke er 

plass til. Det vil bli sendt ut forhåndsvarsel i januar til de aktuelle om mulig flytting til andre skoler, 

men det er også håp om at situasjonen vil gå seg til pga. flytting og lignende. I skrivende stund ser det 

ut til å bli 112 nye elever, fordelt på fire førsteklasser.  

B) Manglerud har fått pålegg om å ta inn tre sjuendeklasser fra Bøler skole fra januar 2018 og fram til 

sommeren. De vil ikke ha samtidig friminutt som resten av skolen.  

C) Til høsten ser ut som 1.-4. klasse vil være på barneskolen, mens 5.-10. klasse er på ungdomsskolen.  

3. Gjennomgang fra de forskjellige prosjektgruppene i FAU, som samlet seg for samtale på forrige 

møte. 

Gruppe 1: Skolemiljø og Pedagogikk 

Her etterlyses mer konkret informasjon om hvordan skolen jobber for å forebygge mobbing, en 

handlingsplan om hvordan man jobber. Aldersgrenser på sosiale medier er et annet viktig tema. Her 

er det en del overlapp mellom FAU og SMU (skolemiljøutvalget), som Manglerud skole først har på 

plass nå, med elevrepresentanter fra 7.-9. klasse, tre representanter fra FAU, sosiallærere og rektor. 

Her behandles ikke enkeltsaker, blikket er overordnet. Det er mest snakk om forebyggende arbeid 

mot mobbing, der det vektlegges viktigheten av å ha flere synlige, trygge voksne ute i friminuttene. 

Det anbefales også å diskutere bruk av vennegrupper lenger enn 1. og 2. klasse på foreldremøter.  

Tematikken skal diskuteres videre på neste FAU-møte.  

Gruppe 2: Aks 

Her handler det om hvordan tilbudet om gratis kjernetid skal gjennomføres i praksis. Det skal i 

utgangspunktet gjelde for 1. klasse fra høsten av, og innebærer 12 timer i uka. Dette tvinger fram 

igjen debatten om det skal være mulig å ha halv Aks-plass allerede fra 1. klasse. Gruppa skal kontakte 

andre skoler med lignende løsninger.  

Bedre samarbeid mellom Aks og International Classes bør på dagsorden.  

Det er mange og gode kurstilbud på Aks, men informasjonsflyten kan bli bedre. Her er det lovet et 

nytt infosystem, der informasjon fra skolen og Aks integreres og samkjøres allerede fra mars.  

Gruppe 3: Hva skal FAU bruke pengene til? 

Her har gruppa ikke kommet fram til noen konklusjon eller prioritering. Skal presentere alternativer 

på neste FAU-møte.  

Gruppe 4: Skolehagen  

Her er det dialog i gang med undervisningsinspektør Eva Alette Kvan, for å kartlegge om og hvordan 

skolen er interessert i å drive skolehagen videre. Det er mange spørsmål: Kan FAU drive skolehagen? 

Kan det tas inn tredjeparter? Kan det søkes om tilskudd? Finnes det midler øremerket skolehagen, 



slik at skolen ikke trenger så mye hjelp fra FAU? Aks bruker skolehagen i dag, nå skal Kvan diskutere 

med lærerne og drøfte det med ledelsen, deretter blir det felles befaring.  

Gruppe 5: Natteravn 

Tjenesten er oppe og går, og får gode tilbakemeldinger. Høyenhall overtar ansvaret fram til jul.  

Gruppe 6: Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre 

Flere spørsmål og arbeidsoppgaver: Hva slags temakvelder skal arrangeres? Hvordan sikre 

skole/hjem-samarbeid? Hva med vennegrupper? Skal FAU involverte seg i flere arrangementer enn 

17. mai, for eksempel FN-dagen?  

Gruppe 7: «Håndbok» for klassekontakter og FAU 

En kladd skrevet og fikk tilbakemeldinger. Det skal også ordnes en engelsk utgave, slik at dette blir 

klart i 2018.   

Gruppe 8: 17. mai-komité 

Gruppa har laget Facebook-gruppe, og er i rute.  

Eventuelt 

A) Enstemmig vedtatt å anskaffe regnskapssystemet Visma eAccounting Standard, til 159 kroner 

måneden.  

 

B) Årets julegudstjeneste skal forsøkes gjennomført på frivillig basis, etter skoletid 19. (1-5 klasse) og 

20. desember (6-10 klasse) kl. 14-1545. Skolen kan ikke pålegge lærere å følge, men de kan følge 

frivillig, og uansett må minst to frivillige foresatte stille som følge fra hver klasse.  

C) Misnøye om kampen om felleslokale for klassenes juleavslutninger. Bør organiseres og 

systematiseres, slik at det ikke blir førstemann til mølla – og klasser som ikke får holdt juleavslutning.  

 


