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personalrommet, Vinderen skole
mandag 29. mai kl. 18.30
Vibeke Heidenreich

Orientering fra rektor
Rektor mener skolen har hatt en positiv utvikling både faglig og sosialt i inneværende skoleår, noe
alle kartleggingene, prøvene og målingene som har vært gjennomført, viser. Selv om det nå nærmer
seg sommer, har skolen selvfølgelig fortsatt fullt fokus på læringsaktiviteter.
"Kritisk venn"
Utdanningsetaten har startet en ordning med "kritisk venn" i skolegruppe E og F. Ledelsen på
Vinderen skole har Smestad skole som kritisk venn, og samarbeidet fortsetter neste skoleår. Rektor
mener det har vært vellykket og lærerikt å motta innspill fra en annen, men liknende, skole.
Samarbeidet har blant annet ført til at rektor nå er mer aktiv med å bringe elevrådet inn i flere
diskusjoner.
Kapasitet
Vinderen skole tar imot ca. 80 nye førsteklassinger fra høsten. Fra høsten 2018 vil sannsynligvis
skolegrensene justeres noe i og med at nye Holmen skole vil ta imot nye elever på 1.-4. trinn,
samtidig som Vinderen skole kun har klasseromskapasitet til å ta opp elever til to klasser det
skoleåret.
Vennskapsdagene
Inntektene fra årets vennskapsdager gikk som vanlig til Afghanistan-komiteen, som bruker pengene
til å kjøpe utstyr til jenteskoler i Afghanistan. Elevene har fått god informasjon i forkant om hva
pengene går til, blant annet ved å høre foredrag og se på videohilsen fra elevene på skolen Gul
Dara. Noen elever på 7. trinn har også gjennomført en samtale på Skype med afghanske elever.
FAU etterlyser noe mer informasjon til foreldrene om hva pengene går til fordi det forhåpentligvis
vil motivere giverlysten ytterligere. Hvor stor gave som ble samlet inn i år, vil rektor legge ut
informasjon om på skolens hjemmesider. Oppslutningen var god, til tross for at markedsdagen var
dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det sender et godt signal til elevene at alle prioriterer å stille opp.
Andre saker i FAU
Melkeordningen
Tine vil fra skoleåret 2017/2018 tilby ferdig sorterte klassesett med melk, og FAU har derfor
forhåpninger om at systemet med at FAU må samle inn penger for å dekke distribusjon av melk,
kan bli avsluttet. FAU er i dialog med skoleledelsen om dette. Den nye ordningen til Tine vil
medføre at Tine tar et noe høyere beløp, men i sum vil foreldrene måtte betale omtrent det samme
for melken som før, fordi Tine nå også vil håndtere distribusjonen.
NB! FAU sender i disse dager ut purring på distribusjon av melk. Alle som har elever i
melkeordningen må betale kr. 150 pr. barn til konto nr. 5700.05.21185 snarest. Man kan også
vippse eller sende pengene via MobilePay til 907 36 465 (Alexander Rødsten). Husk å merke
betalingen med barnets navn og klasse!
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Elevrådet
FAU ble orientert om at elevrådet består av elever fra 4.-7. trinn, med én elev fra hver klasse.
Elevene velges gjennom ordinært flertallsvalg, og det er normalt ingen karantenetid. Det betyr at
samme elev kan representere klassen sin flere år på rad. FAU ønsker å ta en runde på om reglene
for valg av representanter til elevrådet fungerer godt slik de praktiseres i dag.
Trafikk
FAU har opprettet en god dialog med Ris Vel om trafikk og har fått en kontaktperson i byrådet. Vi
har fått løfter om at hastigheten på Vinderen skal justeres ned fra 50 til enten 40 eller
(forhåpentligvis) 30. Det arbeides også med å få satt opp fysisk skille (gjerde) mellom veibanene i
Holmenveien mellom Jernia og fargehandleren og med å informere bedre rundt skolen om å ta
hensyn til myke trafikanter (hjertesone, plakater, skilt etc.).
Fortsett å melde inn saker via Trafikkagent-appen.
FAU lager nå ny trafikkvaktliste for neste skoleår. Ordningen med vakt i Vinderenkrysset OG i
Jerniakrysset opprettholdes. Jerniakrysset er et vanskelig kryss med mye anleggstrafikk,
vareleveringer og kjøring i motsatt kjørefelt på grunn av kødannelser. Overgangen er ikke
lysregulert og krever definitivt foreldrenærvær. Ordningen med at det ligger refleksvester hos Baker
Hansen fungerer fint og opprettholdes.
Tusen hjertelig takk til alle som har stilt opp som trafikkvakt i inneværende skoleår!
Neste møte i FAU blir mandag 4. september.
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
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4a
4b
4c
5a
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6a
6b
7a
7b
7c
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