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

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

Orientering fra rektor
Forslag til ny ressursfordelingsmodell for Osloskolen og konsekvenser av denne for Vinderen skole
Deloitte har på oppdrag fra bystyret utarbeidet et forslag til justert ressursfordelingsmodell for
Osloskolene. Rapporten fra Deloitte er nå på høring. Rektor antar at politisk behandling vil skje i
løpet av året og at utfallet vil påvirke skolens ressurstildeling fra og med budsjettåret 2018.
Rektor er svært bekymret for hva de nye tildelingsprinsippene kan medføre fordi skolen fra før
drives innenfor svært stramme økonomiske rammer. Vinderen er sannsynligvis blant de ti skolene i
landet som drives aller rimeligst allerede. Justeringene som er foreslått, vil føre til reduserte
tildelinger basert på foreldrenes sosiodemografiske bakgrunn, antall minoritetsspråklige elever,
andel elever med særskilt omfattende behov og lærernes kompetanse.
Skolens ledelse og driftsstyre har vurdert forslagene fra Deloitte og konsekvensene for Vinderen
skole. Forslagene innebærer en budsjettmessig reduksjon på 2-3 %. Det tilsvarer 1,5 lærerstilling.
Skolens ledelse og driftsstyret er bekymret for at:
1. De elevene på skolen som trenger faglig oppfølging aller mest, vil få et dårligere tilbud.
2. Skolens faglige kvalitet blir redusert for skolens elevmasse som helhet.
3. Flere foreldre i vår skolekrets på sikt vil velge private skoler for sine barn og at skolen som
fellesarena kan bli mindre viktig.
FAU slutter seg til en slik bekymring.
Skoleledelsen og driftsstyret vil sende høringssvar til Utdanningsetaten innen fristen 7. mars. Det
gjør også FAU. Er du interessert i å lese rapporten eller brevene? Ta kontakt med FAUrepresentanten i din klasse.
Rektor oppfordrer skolens foreldre til å arbeide politisk for å opprettholde et forsvarlig tilbud til alle
elever i Osloskolen.
Ledige stillinger på skolen:
Skolen er godt i gang med lærerkabalen for neste skoleår, og ledige stillinger er lyst ut. Det er
mange kvalifiserte søkere. Klasser som får ny kontaktlærer vil bli orientert om dette i løpet av april.
Sosiallærer:
Til sommeren går Ingeborg Kjær av med pensjon etter 42 år på Vinderen skole. Skolens ledelse er i
gang med å finne erstatter i stillingen.
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Foreldreforedrag
Torsdag 30. mars kl. 18 kommer Barnevakten.no til samlingssalen og holder foreldreforedrag om
digital grensesetting. Invitasjon kommer på e-post til alle foreldre. Gratis entré! Velkommen!
Trafikk og Ris Vel
Ris Vel har nylig avholdt møte med alle FAU'er i vårt område for å planlegge et samarbeid om
trafikksaker i vårt nærmiljø. På møtet ble det utarbeidet en omfattende oversikt over trafikksaker
som Ris Vel og FAU'ene ønsker å arbeide videre med.
Ris Vel har til nå hatt godt gjennomslag i saker de er opptatt av. Trafikkgruppen i FAU er derfor
positiv til et slikt samarbeid.
Det er omrokkeringer i styret i Ris Vel, og rollen som trafikkansvarlig er snart ledig. Hvis du er
interessert i å engasjere deg i dette viktige arbeidet, ta gjerne kontakt med Ris Vel (http://risvel.no/
eller https://www.facebook.com/Ris-Vel-522680527810047/?fref=ts) eller din FAU-representant.
Driftsstyret
FAU minner om at vi trenger to kandidater til skolens driftsstyre fra høsten 2017. Meld gjerne egen
interesse og/eller andre kandidater som kan engasjere seg til driftsstyret til din FAU-representant, til
driftsstyrets leder Hanne Tryggestad (hanne@tryggestad.org) eller til Vibeke Heidenreich
(vheiden@online.no). Ikke vær redd for å ta uforpliktende kontakt. Vi svarer gjerne på spørsmål om
vervet!
FAUs trafikkaksjon
Vårens trafikkaksjon fra FAU er i gang. Vi står vakt rundt skolen flere dager i mars. Første dag,
mandag 6. mars, viste det seg at det er mye trafikk i Ivar Aasens vei og Haakon den godes vei på
mandager på grunn av skiskole i regi av Aks. Mange foreldre kjører barn til skolen med skiutstyr.
Det var tidvis kaotiske og farlige tilstander i minuttene før skolestart.
Vær så snill å ta hensyn til våre myke trafikanter som forsøker å komme seg til skolen! Beregn god
tid. Vanlige trafikkregler og parkeringsforbud gjelder på samme måte når du har bagasje som alle
andre dager.
Skolepatrulje
Vi har i en årrekke hatt skolepatrulje på skolen. Det er et trafikksikringstiltak hvor elever på øverste
trinn kan bidra til en trygg skolevei ved å sørge for at medelever kommer seg trygt over gangfeltene
ved skolen ved skolestart om morgenen. Oppgaven går på rundgang, og fordeles mellom de elevene
på trinnet som er med i ordningen, normalt 24 elever. Ordningen organiseres av skolens ledelse.
FAU har ikke god kjennskap til hva arbeidet i skolepatruljen innebærer, hvordan elever og foreldre
informeres om ordningen og hvordan elever trekkes ut til skolepatruljen når det er flere elever som
ønsker å være med enn det er plasser tilgjengelig. Vi vil derfor be rektor om en orientering om dette
på neste FAU-møte.

2

Oppmøte
Representant
Lillan Ellingsen
Silje Seim
Mariam Winther
Kjersti Westhagen Lunder
Silja Kristoffersen
Geir Førre
Netti Fuglesang
Caia Collett
Christian Olsen
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
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
7a
7b
7c

Til stede
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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