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Orientering fra rektor
Vårstemning
Det er mange som sklir på grusen om dagen, og en del skrubbsår, så ledelsen ser fram til at
skolegård blir feid før påske, eller rett over påskeferien.
Anleggstrafikk foran skolen
Fornebubanen er under planlegging, og skolen har oppdaget at det skal tas ut masse til denne
utbyggingen fra Blindern T-banestasjon. En mulighet er at massen skal fraktes ut på ring 3 via
Rasmus Winderens vei og Slemdalsveien. Resultatet vil bli omfattende anleggstrafikk forbi skolen
med tilhørende fare for trafikkulykker og støyproblematikk. Rektor har sendt inn en høringsuttalelse
der skolen uttrykker sin sterke skepsis til disse planene.
FAU kommer til å sende en tilsvarende høringsuttalelse. Du kan lese dokumentene i saken her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016154493 (Fagrapport
anleggsgjennomføring og ROS-analyse).
Skolebehovsplanen:
Skolebehovsplanen, som omhandler hvor mange skoleplasser som vil trengs i Oslo i fremtiden, er
nå på høring. Vinderen skole er en 1-7-skole med 20 klasserom. Med tre klasser pr trinn mangler
det ett klasserom. Hvert 7. år har derfor skolen kun kapasitet til å ta opp elever i to klasser. Neste
gang dette skjer er i 2018. Skolens ledelse har uttrykt ønske om utvidelse av skolen med et ekstra
klasserom, men har fått avslag. Avslaget er begrunnet i at elevkapasiteten i vårt geografiske område
er under utvidelse og antas å være god de nærmeste årene: Nye Holmen skole på Gressbanen tas i
bruk fra høsten 2018, og Slemdal skole øker sin kapasitet fra 3 til 4 klasser på hvert trinn, også fra
høsten 2018.
Skolepatruljen
Politiet vurderer hvilke kryss som egner seg for skolepatrulje, og politiet har godkjent to kryss ved
Vinderen skole. Trygg Trafikk, som organiserer ordningen, anbefaler at så få elever som mulig
deler på ansvaret med å være skolepatrulje. Dette er begrunnet i at elevene skal bli trygge i kryssene
de står vakt i.
Hvert kryss bemannes av 12 elever som bytter på å stå skolepatrulje. I alt 24 elever på 7. trinn er
med i ordningen hvert år. Elevene søker selv om å få være med i skolepatruljen. Er det flere søkere,
foretar kontaktlærer loddtrekning. Det varierer noe fra år til år hvor mange som søker, men ofte er
det flere som ønsker å være med, enn som kommer med.
Ansettelser skoleåret 2017/2018:
Skolen mottok 143 søknader, og har ansatt to nye lærere. Noen lærere som tidligere har hatt
midlertidig stilling ved skolen, er blitt fast ansatt. Klasser som skal ha ny kontaktlærer, vil få
informasjon om dette. Ny sosiallærer, Roar Tiller, er også ansatt.
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Elevtallsøkning:
Det er i dag 455 elever ved skolen. Fra neste skoleår blir det 470, og skolen er nå svært forsiktig
med å ta inn flere, til tross for ukentlige henvendelser fra personer som søker om skoleplass. Det
blir store 1. klasser fra høsten, med 28, 28 og 29 elever i de tre klassene.
Andre saker i FAU
Driftsstyret
Skolens driftsstyre trenger to nye foreldrevalgte medlemmer etter at Amy Myrestrand (medlem) og
Hanne Tryggestad (leder) går av ved utgangen av skoleåret.
Vibeke Heidenreich og Linn Dornich er kandidater til disse vervene. De ble begge klappet inn av
FAU.
Rektor vil gi opplæring til driftsstyrets medlemmer.
Foreldreforedrag
Foreldreforedraget i regi av FAU og finansiert av Vinderen skoles venner, ble avholdt 30. mars.
Temaet var "digital grensesetting". Samlingssalen var full, og tilbakemeldingene fra foreldrene
svært gode.
Foredragsholderen Barnevakten oppfordret foreldre til å melde seg inn hos dem via deres nettside
(barnevakten.no). Man vil da motta jevnlig informasjon, bla info om apper og tema som man som
foreldre skal være ekstra oppmerksom på.
Trafikk
FAU hadde ny trafikkaksjon i mars. Alle FAUs medlemmer stod vakt i kryssene rundt skolen og
ved portene. Heldigvis opplevde trafikkvaktene få farlige situasjoner.
FAU minner alle om:
1) Unngå å kjøre barna til skolen!
2) I den grad man ikke kan unngå kjøring:
Ikke stopp foran skolen, heller ikke "bare" for å slippe av! Overalt kommer det barn. Stopp
heller et stykke fra skolen og la barna gå det siste stykket. Da unngår man snuing, parkering,
rygging og vinking – som skaper uoversiktlige og farlige forhold rundt skolen.
FAU har etablert et tettere samarbeid med Ris Vel. Vellet er gjort oppmerksom på planene i
forbindelse med bygging av Fornebubanen og mulighetene for tungtransport forbi skolen og
kommer til å ta opp denne saken i relevante organer. Trafikkgruppen i FAU har også avtalt møte
med tidligere "trafikkgeneral" i FAU, Bjørn Blindheim, for å diskutere hvordan det er lurt å arbeide
politisk for å få gjort noe med de trafikale forhold rundt skolen, for eksempel bruken av Ivar Aasens
vei og Haakon den godes vei som gjennomfartsveier.
FAU diskuterte også hva som kan gjøres ved hovedinngangene til skolen og vil se nærmere på
muligheter som å fargelegge/male asfalten i områder det er forbudt å stoppe og snu, henge opp
bannere som minner om sikker skolevei for barna våre, eller eventuelle sperringer som gjør det
umulig å snu.
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Melkeordningen
Alle som har barn i melkeordningen, må betale for vaktmesterens arbeid med å pakke ut og
distribuere melken. I år blir denne kostnaden på kr. 150 pr. elev. Dette kommer i tillegg til
abonnementet man betaler til Tine.
Husk å betale fakturaen når den kommer!
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
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