REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) - SEPTEMBER
Sted:
Tid:
Møteleder & referent:

lærerværelset, Vinderen skole
mandag 4. september kl. 18.30
Vibeke Heidenreich

1. Rektor Tore Haugen orienterte
Starten på skoleåret har vært god, og fra og med neste uke er den nye sosiallæreren på plass.
Klassene på 1. trinn er fulle.
Foreldremøter: Foreldremøter for alle trinn avholdes i september. Se skolens kalender og egen
innkalling.
Melkeordningen: Tine har omorganisert melkeordningen, og skolen administrerer nå
melkeordningen uten bistand fra FAU. Utvalget av melkeprodukter fortsetter som før.
Fri på valgdagen: Som i alle Osloskolene, er det fri på valgdagen 11. september. Aks. holder åpent
som vanlig. Skoledagen bortfaller ikke; det er også i inneværende skoleår 190 skoledager.
Sykling til skolen: Etter at Opplæringsloven ble endret i 2015 er det foreldrene som bestemmer om
elevene kan sykle til skolen. Rektor anbefaler at elevene venter til de har gjennomført og bestått
sykkelprøve på 5. trinn (våren) før de begynner å sykle til skolen.
2. Trafikk
Trafikkvaktordningen har fungert veldig bra fra skolestart.



Husk refleksvest når du står trafikkvakt!
Husk at vakten varer fra 07.50 (nullte time) til 08.35 (for de som er litt for sent ute…)

FAU oppfordrer alle foreldre til å la elevene gå til skolen. Veiene rundt skolen er veldig trange, og
det oppstår lett farlige situasjoner når biler skal snu og rygge etter å ha levert barn.
FAU støtter rektors anbefaling om at skolens elever bør vente til sykkelprøven er avlagt og bestått
før de begynner å sykle til skolen. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Skoleveien er mange steder
smal og trafikkert, og barns sanseapparat er ikke godt nok utviklet til å håndtere et komplisert
trafikkbilde samtidig som de sykler. FAU minner om at fotgjengerplassen i Vinderenkrysset er
begrenset, og at særlig "øyene" mellom T-baneskinnene og Slemdalsveien, på begge sider av
Rasmus Winderens vei, er svært trange. Når mange sykler til skolen, fyller disse seg fort opp.
Farlige situasjoner kan lett oppstå når bommene til T-banen og går ned, og T-banen kommer.
Elevene må utvise stor aktsomhet.
3. Trafikkaksjon
FAU avholder sin halvårlige trafikkaksjon i uke 42.
4. Fotografering
Prisen for fotografering blir den samme i år som i fjor. Familier som bestiller to pakker eller flere,
får en rabatt på kr. 100 på den samlede bestillingen.
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5. Ny ledelse i FAU
Valg til ny ledelse i FAU avholdes på første ordinære møte i skoleåret 2017/2018, mandag 9.
oktober kl. 18.30.
Oppmøte
Representant

Lillan Dyvik Ellingsen
Silje Seim
Mariam Winther
Kjersti Westhagen Lunder
Silja Kristoffersen
Ida Kjerkreit
Netti Fuglesang
Caia Collett
Christian Olsen
Gisle Skeie
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Hedda Brodtkorb
Lasse Polmar
Lena Mosli
Linn Selmer
Alexander Rødsten

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

Til stede
ikke valgt
ikke valgt
ikke valgt
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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