REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
(FAU) – FEBRUAR 2017
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

personalrommet, Vinderen skole
mandag 6 februar kl. 18.30
Vibeke Heidenreich
Maiken Furre

1. Orientering fra undervisningsinspektør Inger Lise Hølto
Gode resultater i Statistisk Sentralbyrås (SSB) skolebidragsrapport
SSB har nylig publisert en skolebidragsrapport. I den gjør SSB en vurdering av i hvilken grad
landets barne- og ungdomsskoler bidrar til elevenes faglige utvikling, uavhengig av elevenes og
deres foreldres sosio-økonomiske bakgrunn. Du finner lenke til rapporten på skolens hjemmesider
eller hos SSB. Rapporten viser at Vinderen skole i høy grad bidrar til elevenes læring, spesielt på
1.-4. trinn, men også på 5.-7. trinn bidrar skolen mer enn det gjennomsnittet av skolene i Oslo og i
landet forøvrig, gjør.
Elevundersøkelsen 2016
Elevundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse for elevene på 5.-7. trinn. I undersøkelsen kan
elevene gi skolen og kommunen anonyme tilbakemeldinger om hvordan de opplever
skolehverdagen sin (læring og trivsel i skolen). Resultatene for Vinderen skole er gode. Elevene
uttrykker at de trives godt med lærere og med medelever. De sier også at de opplever lite mobbing.
Skolen utfører også jevnlig andre målinger av skoletrivsel, der elever på alle klassetrinn deltar.
Hver enkelt elevs følelse av trivsel svinger litt fra dag til dag, og undersøkelser kan derfor bare gi et
øyeblikksbilde av den helhetlige situasjonen. Den viktigste kilden for skolen og lærerne til å
avdekke dårlig læringsmiljø for elevene, skjer derfor i det daglige arbeidet på skolen og i forholdet
mellom lærere og elever.
2. Behov for nye foreldrerepresentanter til skolens driftsstyre fra høsten 2017!
Driftsstyret er skolens øverste organ. Driftsstyret vedtar skolens budsjett og strategi. Rektor
involverer driftsstyret i saker som har betydning for skolens drift og rammebetingelser. Hvis du vil
engasjere deg mer i skolen og skolens drift, på et overordnet plan, er driftsstyret stedet å være.
I driftsstyret møter følgende representanter: tre politisk oppnevnte representanter, to representanter
oppnevnt av foreldrene, to lærerrepresentanter, samt skolens rektor. Rektor fungerer som styrets
sekretær. Driftsstyret er normalt ledet av en foreldrerepresentant. Foreldrene i skolens driftsstyre
trenger ikke å sitte i FAU, fordi FAUs leder uansett kan og bør delta på driftsstyrets møter.
Driftsstyret møtes ca. seks ganger pr. år. Møtene varer i ca. én time.
Det er behov for nye foreldrerepresentanter (2) til disse vervene fra og med sommeren 2017. Kunne
du tenke deg å stille – eller vet du om noen som kunne egne seg? Ta i så fall gjerne kontakt med
FAU-leder Vibeke Heidenreich (90 77 03 05/vibheiden@gmail.com) eller leder for driftsstyret,
foreldrerepresentant Hanne Tryggestad (957 68 913/hanne@tryggestad.org) for mer informasjon
snarest. Utvelgelse av nye representanter til driftsstyret foretas av FAU.
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3. Foreldreforedrag
I år er temaet for foreldreforedraget digital grensesetting. Foredraget vil bli avholdt i uke 12 eller
13, og FAU arbeider med å finne egnet foredragsholder. Venneforeningen bistår med finansiering,
med inntil kr. 6000.
4. Melkeordningen
Slik ordningen er organisert, medfører distribusjon av melk en fast kostnad som fordeles på de
elevene som deltar i skolens melkeordning. Jo flere elever som deltar i melkeordningen, desto
lavere distribusjonskostnad pr. elev. Å få flere elever med i melkeordningen er derfor positivt.
Etter grundig vurdering og avstemming besluttet FAU at den eksisterende ordningen, inkludert
utvalget av melkeprodukter, videreføres.
5. Forebyggende sikkerhetsarbeid - brann
Enkelte av skolens elever velger å bli igjen på skolen etter at skoledagen er ferdig eller etter at de
har krysset seg ut fra Aks. FAU minner om at dette bør unngås. Når skoledagen er ferdig eller
elevene er krysset ut, skal de forlate skoleanlegget. Dette er en sikkerhetsregel i tilfelle brann e.a.
Da må de ansatte på skolen (Aks.) ha oversikt over hvem som er i bygningene.
6. Aktivitetsskolen:
Grønnsaker på Aks.!
FAU er opptatt av å øke tilbudet av sunn mat på Aks. Aks. har imidlertid en svært begrenset
budsjettramme og i tillegg setter Mattilsynet begrensninger på hva slags mat som kan serveres på et
kjøkken av den størrelse og kvalitet som Aks har. Etter at FAU involverte seg, viser det seg at det er
mulig å servere rå grønnsaker fra kjøkkenet, og det vil nå bli inkludert i tilbudet.
Mobilbruk:
Mobilbruk er et økende problem på Aks. Spesielt gjelder dette elever på 4. trinn. FAU minner
derfor om:




Det er ikke lov for elevene på bruke mobil på Aks. eller på skolen.
Mobiler som bringes til skolen, må være innstilt på lydløs og ligge i sekken.
Skal du gjøre avtaler med barnet vedr. henting, bli med andre hjem, gå hjem selv etc. må
foreldre kontakte baseleder på Aks. De tar gjerne imot slike telefoner og har walkie-talkier for
raskt å kunne komme i kontakt med elevene rundt omkring på hele skoleanlegget.

FAU oppfordrer skolen og Aks. til å håndheve forbudet mot mobilbruk i skoletiden.
Henting etter skiskolen
For å sikre god trafikksikkerhet i forbindelse med henting av barn etter skiskolen, vil bussen også i
år stoppe ved Shellstasjonen. Erfaringsmessig blir hentesituasjonen likevel fort kaotisk. Mange
slitne barn må finne frem skiutstyr samtidig som de må se etter foreldrene sine – midt i
ettermiddagsrushet og i tusmørket.
Parkeringsmulighetene rundt skolen er svært begrenset. Aks. og FAU anmoder på det sterkeste
foreldre til å beregne god tid til henting, hente elevene til fots – eller parkere et stykke unna skolen
og bussen.
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Spørreundersøkelse AKS:
Ny kommunal spørreundersøkelse om Aks. blir gjennomført i 2018. Vinderen Aks. ønsker
hyppigere tilbakemelding og vil i vår sende ut en egen brukerundersøkelse til foresatte.
Wii
Aks. har nå et begrenset tilbud av spill på Wii (en time en gang pr. uke). Dette er populært, og Aks.
opplever dette som et godt alternativ for elever som ellers ville gått hjem og spilt alene.
7. Trafikk
FAUs trafikkaksjoner
FAU har jevnlig trafikkaksjoner for å minne bilførere og foreldre om å være ekstra varsomme og
hensynsfulle i trafikken rundt skolen og på skoleveien. Det blir trafikkaksjoner i år også, og vi
kommer til å invitere politiet til å delta. FAU har erfaring for at trafikkaksjonene gir oss en viktig
påminnelse om betydningen av å redusere bilbruken rundt skolen.
Husk: Snakk med barna om at det ikke er så lett for bilene å se dem bestandig og at det kan være
vanskelig for bilene å stoppe på glatt føre. Gå gjerne med barna til skolen. Bruk gjerne felles
følgegrupper. Bruk refleks.
Trafikkvaktordningen
FAU organiserer trafikkvaktordningen i og rundt Vinderenkrysset. Mange skoler i Oslo har en slik
foreldredrevet ordning, og på Vinderen skole stiller de aller fleste opp. Tusen takk!
Skoleveien til elevene på Vinderen skole er stedvis farlig, ikke minst gjelder dette kryssene på
Vinderen. At det står foreldrevakter på de mest utsatte overgangene, gjør bilister og syklister mer
oppmerksomme. Målet er at elevene skal oppleve en økt trygghet og sikkerhet når de krysser disse
gangfeltene.
Dugnadsordningen vår baserer seg på frivillighet. Foreldrene som står trafikkvakt, har selvfølgelig
intet formelt ansvar for trafikksikkerheten eller eventuelle hendelser. Men vi vet av erfaring at når
vi som foreldre står der med gule vester, følger med og sørger for at barna kommer seg trygt over
veien og opp mot skolen, så har dette en preventiv og bevisstgjørende effekt.
FAU er svært glad for at denne dugnaden fungerer så bra, med foreldre som stiller opp og
prioriterer å stå sine vakter i en travel hverdag. Vi vil derfor henstille til fortsatt dugnadsånd og stort
engasjement ved at foresatte fortsatt bidrar til en trygg skolevei for alle barna våre.
Ved spørsmål om trafikkvakt FAU-representant rette kontaktperson.
Tuengen allé og utbygging:
FAUs trafikkgruppe er i dialog med utbyggerne på tomten i krysset Tuengen allé/Charlotte
Andersens vei og med politiet om trafikksikring av dette prosjektet. Utbyggingen har tidvis ført til
svært uoversiktlige trafikale situasjoner. Foreldre med barn som bruker Tuengen allé og Charlotte
Andersens vei til skolen bør ta en prat med barna, spesielt om det begrensede utsynet som førere av
store lastebiler har. Oppfordre gjerne barna til å bruke Trafikkagenten-app'en til å varsle
Bymiljøetaten om farlige forhold.
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Trafikkagenten
FAU har anmodet skolen om å sette Trafikkagenten på lekseplanen i løpet av våren, slik at elevene
kan melde inn forhold på sin skolevei til Bymiljøetaten. I den forbindelse vil lærerne generere nye
koder.
8. Oppmøte
Representant
Lillan Ellingsen
Silje Seim
Mariam Winther
Kjersti Westhagen Lunder
Silja Kristoffersen
Geir Førre
Netti Fuglesang
Caia Collett
Christian Olsen og Birgitte
Stubsrud
Gisle Skeie
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Hedda Brodtkorb
Lasse Polmar
Lena Mosli
Linn Selmer
Alexander Rødsten
Maiken Furre
Vibeke Heidenreich
Kirsti Ellefsen

Klasse
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b

Til stede

3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
7a
7b
7c

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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