REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) – MAI 2016
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

personalrommet, Vinderen skole
mandag 2. mai kl. 18.30
Vibeke Heidenreich
Maiken Furre

1. Oppdatering fra rektor:
Aktivitetsskolen
92 % av elevene på 1.-4. trinn går på Aks. og en økende andel benytter seg av fulltids- fremfor
deltidsplass. Skolen er godt fornøyd med Aks. og vurderer at Aks. representerer et læringsstøttende
tilbud til skolen.
Trafikksituasjonen
Rektor har tatt initiativ overfor skolens driftsstyre til å utarbeide en henvendelse til politiske
myndigheter om elevenes skolevei. Flere elever sykler til skolen, i en situasjon der trafikken rundt
skolen er økende. Rektor er derfor bekymret for elevenes trafikksikkerhet.
17. mai-feiring
"Prøvetoget" avholdes torsdag 12. mai. På 17. mai skal skolen gå som nr. 91 i toget i byen. Skolen
oppfordrer flest mulig å være med i toget og i feiringen på skolen.
Trafikkagenter
Skolen skal bli med i "Trafikkagenten" (http://www.trafikkagenten.no/) så fort som mulig. Det er en
ordning der elevene selv, ved bruk av en app på telefonen, melder inn farlige steder på skoleveien.
Bymiljøetaten står bak prosjektet og app'en og har midler som skal brukes til å skape sikrere
skolevei. Da er det viktig at skolen får meldt inn om trafikkfarlige områder. Foreldrene vil få mer
informasjon om dette.
"Adopsjon" av elv
26. mai kommer ordføreren til Vinderen skole for å overvære en formell seremoni i forbindelse med
at skolen skal «adoptere» den delen av Vinderenbekken som renner forbi skolen (ved Vinderen
gård). Bekken skal brukes i naturfagundervisningen på noen klassetrinn.
Markedsdag – vennskapsdagene
31. mai og 1. juni er det vennskapsdager på skolen. Det er høyt engasjement disse dagene, og
elevene opplever at de kan bidra og gjøre en forskjell. Aktiviteter: Formell åpning av
vennskapsdagene ved Afghanistans ambassadør, gla'jogg med utedning 31. mai, elever på 7. trinn
får "skype" med elever på vennskapsskolen.
1. juni blir foreldrene invitert på markedsdag om ettermiddagen. Da samler elevene inn penger til
vennskapsskolen i Gul Dara i Afghanistan, og hele skolen er i aktivitet. Lærerne reserverer elevenes
produkter, slik at foreldrene kan få kjøpt dem på markedet. Invitasjon til arrangementet kommer!
Vær ute i god tid (de beste varene går først!) og ta med kontanter!
Generelt:
Et tre bak den gamle gymsalen er fjernet. Treet førte til skader på skolebygningen, samt at det stod i
veien for den nye sykkelparkeringen som skal komme. Noen elever har hatt "sørgeseremonier" og
minnestunder over "lykketreet" – for dem som har hørt om dette hjemme.
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2. Trafikkgruppen
Trafikkaksjon
Vårens trafikkaksjon, ved FAU, avholdes 2. og 4. mai og 10. og 12. mai. Alle FAUs medlemmer
(20) står vakt på ulike farlige steder på skoleveien: ved innkjøringen til Haakon den godes vei fra
Gaustad, i Jerniakrysset, i krysset Tuengen allé/Charlotte Andersens vei, i krysset Tuengen
allé/Tuengveien og ellers rundt skolen. Etter dag 1 ble det heldigvis meldt om rolige forhold rundt
skolen. Ingen direkte farlige situasjoner ble observert. Det registreres imidlertid at Jerniakrysset er
farlig og uoversiktlig. Det ble også rapportert om mye trafikk nedover øvre del av Haakon den
godes vei, til dels med stor fart.
FAU opplever at det har preventiv effekt å stå trafikkvakt.
Politiet er bedt om å delta på vårens trafikkaksjon, og FAU oppfordrer til at de plasserer seg i
Vinderenkrysset/Jerniakrysset og ikke rundt skolen.
Trafikkagenten
FAU mener skolen bør komme i gang med å varsle Bymiljøetaten om farlige steder på skoleveien
gjennom app'en Trafikkagenten snarest mulig.
Generelt
Trafikkgruppen har fått til forbedringer og løsninger bla med bredere fortau og flere parkering
forbudt-skilt rundt skolen. Gruppen er også i dialog med politikere på flere beslutningsnivåer. Den
vil også ta initiativ til en prat med ordfører Borgen når hun besøker skolen 26. mai. Erfaringsmessig
er det helt avgjørende at flere (ikke bare FAU) melder fra om farlige forhold på skoleveien, enten til
bydelspolitikerne eller til etaten. FAU oppfordrer derfor alle foreldre til å melde fra om
trafikkfarlige forhold på skoleveien. Dette kan meldes inn til postmottak@bym.oslo.kommune.no.
Hvis utfordringene gjelder sykkel, kan man varsle til Sykkelpatruljen, se
http://www.osloby.no/nyheter/sykkelpatruljen/
3. Foreldreforedrag – en oppsummering
FAU arrangerte foreldreforedrag om psykologisk førstehjelp 12. april. Foredraget var ved
organisasjonen Voksne for barn. Presentasjonen ligger på skolens hjemmesider, på FAUs side, se
https://vinderen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
4. Aktivitetsskolen
Aks. skal gjennomføre en brukerundersøkelse i mai. Denne utarbeides og følges opp i samarbeid
med FAU.
Aks. er aktiv på sosiale medier (Facebook), og på skolens hjemmesider. FAU oppfordrer foreldre til
å sjekke nettsidene for mer detaljert informasjon om Aks. og deres tilbud.
5. Kommunikasjon med foreldre:
Skolen arbeider med ny "kanalstrategi" når det gjelder kommunikasjon skole/hjem. Alle skoler i
Oslo må ta stilling til hvordan de ønsker å kommunisere med foreldre og hvilke verktøy som skal
tas i bruk.
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6. Rengjøring av toaletter
Toalettene i kjelleren på skolen er malt og pusset opp. De blir rengjort to ganger pr dag. Guttedo
klores i tillegg én gang pr mnd. FAU foreslår for skolen at kloring foretas hver annen uke for å
unngå vond lukt.
7. Leirskole
Leirskole for de neste tre årene (2017, 2018 og 2019) er nå ute på anbud. Fire leirskoler har fått
invitasjon til å delta, deriblant Langedrag som har vært leirskolemål inneværende periode. Skolen
forventes å motta pristilbud innen 13. mai. FAU tas med på råd når det gjelder valg av leirskole.
8. Kontanter på markedsdagen
FAU oppfordrer foreldre til ta med kontanter på markedsdagen. Skolen har ikke etablert en løsning
med overføring via mobil ennå. FAU samarbeider med skolen for å forsøke å få til en løsning for
dette.
Neste møte:
Siste møte i FAU før ferien avholdes mandag 13. juni 2016.
Oppmøte
Representant
Kjersti Westhagen Lunder
Bård Ylvisåker
Geir Førre
Netti Fuglesang
Camilla Reinfjell
Sigrid Eliassen
Petter Gulli
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Trine Sagaas Rønningen
Lasse Polmar
Lena Mosli
Helena Kruse-Jensen
Alexander Rødsten
Maiken Furre
Vibeke Heidenreich
Kirsti Ellefsen
Hilde Andenæs
Silja Kristoffersen
Ola Peter Krohn Gjessing

Klasse
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b
7c

Til stede
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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