REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) - OKTOBER

Sted:
Tid:
Referent:
Møteleder:

lærerværelset, Vinderen skole
mandag 10. oktober kl. 18.30
Maiken Furre
Vibeke Heidenreich

1. Rektor orienterte
Lærerstudenter i praksis: For tiden mottar skolen flere lærerstudenter i praksis. Dette er en gunstig
ordning for skolen fordi lærerstudentene utgjør en god rekrutteringsbase. Lærerstudentene
vitaliserer også hele skolemiljøet.
Digitale ferdigheter: Skolen har nå 60 iPad'er som primært brukes på første trinn til spesielle
prosjekter. Skolen planlegger å kjøpe flere, til bruk på alle trinn. Skolen er administrator på
iPad'ene, og det er umulig for elevene å laste ned spill på dem. Skolen planlegger kurs i koding for
elever på 3. og 4. trinn.
IKT: Skolen skal oppgradere sitt trådløse nettverk, og det vil medføre noe støy i anleggsperioden.
Samtidig skal det installeres toveis intercom i alle klasserom, som del av kommunenes satsing på
beredskap i Osloskolen. Skolens alarmsystem skal også skiftes ut.
Nasjonale prøver: Nasjonale prøver på 5. trinn gjennomføres i år elektronisk også i norsk. Det er
nytt, og elevene har fått øve seg på hvordan det er å lese på skjerm i forkant av prøven. Prøvene i
matematikk og engelsk gjennomføres som vanlig elektronisk.
Miljø og trivsel: I uke 42 gjennomføres elevundersøkelsen på 5.-7. trinn. Skolens egen
trivselsundersøkelse på 1.-4. trinn gjennomføres i overgangen oktober/november. Klassetrivsel.no
er en kartlegging som gjennomføres i alle klasser to ganger pr. år. Den er ikke anonym, men gir
kontaktlærer viktig informasjon om sosiale nettverk i klassen. Resultatene fra undersøkelsen er
konfidensielle.
Endringer i elevrådet: Tidligere kartlegger av elevenes trivsel har avdekket at elevene ønsker seg
noe større grad av medbestemmelse. I et forsøk på å imøtekomme dette ønsket, er sammensetningen
av elevrådet endret slik at det nå bare møter én representant fra hver klasse. Tanken er at elevrådet
skal få en bedre dynamikk med færre representanter som kan samles i diskusjoner med skolens
ledelse. Tiltaket har så langt ikke falt i god jord hos elevene, som ikke helt ser at dette øker deres
medbestemmelse. Ordningen skal evalueres. Skolen jobber på ulike måter med å bedre elevenes
muligheter til medbestemmelse, da dette leder til økt motivasjon og engasjement i skolen.
Mobbing: Skolen har lave mobbetall, men det er likevel alltid enkeltelever som ikke har det bra.
Skolen klarer å løse opp i de aller fleste mobbesaker, men slike saker er krevende og tar lang tid å
løse.
Økonomi: Rektor forventer at skolen får strammet inn sitt budsjett i neste periode.
Ny strategiplan: Det legges i disse dager ny treårig strategiplan for skolen. Skolen er innstilt på at
dagen strategiplan videreføres. Viktige temaer skal fortsatt være elevers sosiale kompetanse og
psykiske helse, samt læringsstrategier – dvs. elevers evne til å reflektere over egne
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læringsprosesser. Rektor ser for seg at skolen vil legge mer til rette for elevers produktive arbeid i
neste strategiplan. Skolen ønsker å unngå en situasjon der elevene er passive "læringskonsumenter".
Lærerstaben: På grunn av en lengre sykmelding, er det tilsatt en vikar på 7. trinn i midlertid stilling
frem til jul.
2. Orientering om FAU
Leder for FAU ga en kort introduksjon om det viktigste arbeidet i FAU.
Trafikk
Dette er en viktig område i FAU, og det er stort engasjement i FAU-gruppen. FAU jobber både
taktisk/strategisk mot politiske myndigheter, samt praktisk og proaktivt i og rundt skolen for å
ivareta en sikker skolevei for alle elever. Tiltak dreier seg om fortau, skilting, fartsdumper,
fartsregulering, parkering forbudt etc., primært rundt skolen. Vi fokuserer for tiden mindre på selve
Vinderen-krysset ettersom det er del av en større og mer langsiktig prosess. FAU er positiv til å
samarbeide med Ris Vel om trafikkspørsmål.
FAU oppfordrer alle foreldre til å benytte Trafikkagenten (app) til å melde fra om
forbedringspunkter på skoleveien og i nærmiljøet. Det er Bymiljøetaten og politikerne som gjør
vedtak om trafikksikring.
Trafikkvaktordning: FAU er ansvarlig for trafikkvaktordningen som gjennomføres hver dag i
Vinderen krysset og Jernia krysset. Ordningen blir evaluert fortløpende, men fungerer p.t. godt.
FAU er i en prosess med å få laget refleksvester med Vinderen skole-logo til alle trafikkvakter.
Venneforeningen er positiv til å finansiere dette.
Trafikkaksjon: To ganger pr år stiller FAU-representanter opp i og rundt skolen for proaktivt å øke
oppmerksomheten blant bilister og foreldre om en risikofylt skolevei, og hvordan vi som voksne
kan unngå å ferdes med bil rundt skolen.
Psykososialt miljø
Connectgruppen er en undergruppe av FAU som jobber med elevenes psykososiale miljø. Gruppen
arrangerer treff for klassekontakter om høsten, der representantene kan dele erfaringer. Gruppen
foreslår også tiltak overfor skolen for å ivareta et godt miljø for alle.
Annet
FAU arrangerer i tillegg foreldreforedrag om våren, holder dialog med skolen om kvaliteten på
Aks., fakturerer foreldrene for skolens kostnader knyttet til distribusjon av melk, følger opp skolens
avtaler med skolefotografen, gir innspill til skolen f.eks. ved valg av leirskoletilbyder og har dialog
med Venneforeningen. Representanter utpekt av FAU sitter i skolens driftsstyre og i
skolemiljøutvalget. FAUs leder deltar på møter i Oslo Kommunale Foreldreutvalg. FAU behandler
og drøfter saker som foreldrene og skoleledelsen ønsker at vi skal ta opp.
2. Konstituering
FAUs medlemmer fordelte seg på følgende grupper:
Styre:
Vibeke Heidenreich (leder), Kirsti Ellefsen (nestleder), Maiken Furre (sekretær)
Trafikk- og nærmiljøgruppe:
Kirsti Ellefsen, Kjersti Westhagen Lunder, Christian Olsen, Silje Seim, Gisle Skeie, Lillan
Ellingsen
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Trafikkvakt- og trafikkaksjonsgruppe:
Netti Fuglesang, Lasse Polmar, Vibeke Heidenreich
Aktivitetsskolegruppe:
Geir Førre, Netti Fuglesang og Caia Collett
Connect-gruppe:
Lena Mosli, Kirsti Ellefsen, Lillan Ellingsen, Lena Drønnesund, Hedda Brodtkorb og Vibeke
Heidenreich
Foreldreforedrag:
Mariam Winther, Silje Seim og Hedda Brodtkorb
Skolemelkordningen:
Alexander Rødsten
Skolefotografering
Thomas Martin Kristensen
Neste møte i FAU blir mandag 7. november kl. 18.30.
Oppmøte
Representant
Lillian Dyvik Ellingsen
Silje Seim
Mariam Winther
Kjersti Westhagen Lunder
Darren Webster Clarke
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

Til stede
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