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Orientering fra skolens ledelse ved rektor Tore Haugen
Budsjett 2018:
Budsjettet ble tildelt i bystyremøte 20.12. Det er ikke vedtatt bystyret foreløpig (grunnet
formalia). I rene penger har Vinderen skole fått mindre enn i fjor til tross for 30 elever mer.
Se oversikt:
År
2017
2018
Undervisningsrelaterte budsjettmidler 28 331 000
28 296 000
Bygningsrelaterte budsjettmidler
11 947 000
11 801 000
Totalt budsjett
40 278 000
40 097 000
Antall elever
459
480
Det vil si at per elev budsjettet blitt redusert med 4,5 % fra 2017 til 2018.
Dette er krevende. Skolen vil foreløpig fortsette med samme aktivitet, men må ved permisjoner
leie inn reduserte stillinger og søke billigere arbeidskraft. Bruk av ufaglærte vi bli en
konsekvens for å spare lønnsmidler. I tillegg vil det bli lite midler til blant annet kursing og
spesialundervisning, og det kan medføre brudd på lov og forskrift fordi skolen ikke har midler
til å gjøre alle oppgaver man er pålagt.
Vanligvis kommer det ulike tildelinger ila året. I tillegg er man usikker på hvordan regjeringen
vil gjennomføre den nye lærernormen. I hht normen mangler Vinderen skole lærere og man vil
trenge mer lønnsmidler. Vanligvis får skolen også midler fra staten for forsterket innsats for 1.
til 4. trinn.
Rektor er uansett bekymret for utviklingen fordi reduserte budsjetter har vært en realitet de
siste årene. I kronikken i Aftenposten i høst som rektor skrev sammen med andre rektorer fra
skoler i samme område påpeker de dette.
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9mlq2q/22-rektorer-pa-Oslo-vest-Grensen-forskjevdeling-er-nadd-for-vare-skoler
I år medfører ressursfordelingsmodellen at skolene som får mest i Oslo får 120 000 kr pr elev
mens de som får minst (bla Vinderen) får 52 000 kr pr elev. Skolene i Oslo drives billigst i landet
og oppnår likevel gode resultater, men en fortsatt reduksjon i tildeling er urimelig og svært
bekymringsfull
FAU er opptatt av tidligere skolebyråd i media har gått ut med ikke skulle komme mindre
midler. Dette medfører ikke riktighet da alle skolene i område F har fått mindre.
FAU lurer på om rektor kan motta gaver for å finansiere drift av skolen, det har han ikke
mulighet til.
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Budsjettet skal godkjennes av skolens driftsstyre 15. januar. Driftsstyret består av 2
foreldrerepresentanter og lokalpolitikere.
AKS:
Aks er i stor grad foreldrefinansiert og vil få mindre midler pga 2 istedenfor 3 klasser på 1. trinn
neste skoleår. I i tillegg få AKS 300 000-400 000 fra kommunen. Pga redusert elevtall må AKS
også kutte stillinger og aktivitet.

Andre saker
Videre diskusjon vedrørende redusert budsjett:
FAU er bekymret og vil engasjere seg i saken. Det dannes en undergruppe som får følgende
mandat:
1. Løfte saken politisk, lokalt eller sentralt i Oslo kommune
2. Bruke media, belyse at uttalelser fra avgått skolebyråd om at det ikke vil bli tildelt
mindre penger er uriktig.
3. Kontakte andre skoler i samme situasjon
4. Kontakt med skolens foreldrerepresentanter i driftsstyret.
Gruppen består av Thomas Kristensen, Fredrik Berger, Lena Dønnesund.
Trafikk
Trafikkgruppen har snakket med rektor om barnas skolepatrulje kan stå litt lenger i krysset
Rasmus Vinderens vei/Ivar Aasens vei da det her oppstår situasjoner rett ved skolestart og
skolepatruljen har god effekt på bilistenes atferd. Rektor sjekker med lærerne.
Det er også episoder med rygging rundt porten og ønsket er å få plassert noe der (som er mobilt
pga tilgang for brannvesenet). Trafikkgruppen jobber videre med dette.

Connnect
Connectgruppen har ikke fått innspill fra noen angående utfordringer i knyttet til skolemiljø.

Skolefoto
Skolefoto ble prisutsatt for to år siden og prutet på i fjor. Gruppen jobber videre med å se på
andre(nye) aktører.
Aks
Hva kan FAU gjøre med at AKS får mindre midler. Forslag om at det undersøkes hva som trengs
av utstyr til aktiviteter for eksempel forsk, og om det kan gis støtte til dette.
Foreldreforedrag
FAU ønsker at foreldreforedraget i år har tar opp temaet med skjevfordelingen av ressurser
til vestkantskoler og stadig reduserte økonomiske rammer. Det er ønskelig å invitere
skolebyråden, evt andre politikere. Foreldreforedragsgruppa samarbeider videre med
«budsjettgruppa» om dette.
Oppmøte
Representant
Helena Kruse Jensen

Klasse
1a

Til stede
X
2

Helle Suseg
Christian Olsen
Lillan Louise Dyvik
Ellingsen
Camilla Stensland
Tom Erik Tjønneland
Kirsti Ellefsen
Silja Kristoffersen
Fredrik Berger
Netti Fuglesang
Caia Jørgensen
Jill Molland
Gisle Skeie
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Johanna Arnell-Madsen
Cecilie Gudesen Torp
Lisbet Sørgjerd
Berit Nes
Liv Jægersborg
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