REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
(FAU) – OKTOBER 2017
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Personalrommet, Vinderen skole
Mandag 9. oktober kl. 18.30
Kirsti Ellefsen
Lisbet Sørgjerd

Orientering fra skolens ledelse:
Assisterende rektor Hege Dalen ønsket nytt FAU velkommen. FAU er en viktig samarbeidspartner
for skolen.
Skoleåret har kommet godt i gang, foreldremøter og utviklingssamtaler er gjennomført. Skolen har
nå lærerstudenter i praksis, noe skolen synes er positivt.
Orientering om mulig ombygging på skolen for å etablere nytt klasserom innen skoleåret
2018-19.
Per i dag har Vinderen skole et klasserom for lite til å ta imot tre klasser på 1. trinn skoleåret 201819 slik ønsket. Skolen søkte derfor en tid tilbake Utdanningsetaten om mulighet for utbygging på
taket. Skolen ønsket å etablere nye klasserom for å imøtekomme behovet for flere elevplasser
fremover. Forslaget ble avslått.
Skolen meldte da inn til etaten at skolen med eksisterende klasserom kan ta inn 50 elever,
tilsvarende to klasser, på 1. trinn skoleåret 2018-19.
Skolen ble så overraskende orientert per mail 21.09.17 om at Utdanningsetaten, Avdeling for
Skoleanlegg (ASA), skal bestille et pristilbud fra Undervisningsbygg på etablering av klasserom på
eksisterende 2 stk datarom (2. etasje, rom 228) på Vinderen skole.
Skolens ledelse hadde møte med prosjektansvarlige for å diskutere planene rett før høstferien.
Prosjektlederne orienterte da om at det arbeides for at Vinderen skole skal kunne ta imot tre klasser
på 1. trinn neste år, men at det er usikkert om skolen vil bli en skole med tre paralleller permanent.
Skolebehovet kan endres grunnet nybygging og utviding av eksisterende skoler i området. Dersom
skolen permanent skal ha tre paralleller vil det også medføre en mer omfattende bygg- og
endringsprosess ved skolen. Utdanningsetaten går derfor inn for en midlertidig og mindre kostbar
løsning der de satser på ombygging av eksisterende rom for å dekke behovet for tre paralleller på
alle skolens trinn neste år.
Skolen har diskutert med etaten ulike muligheter og utfordringer med planene. Etaten vil sjekke ut
og sikre at eventuell planløsning tilfredsstiller HMS krav til lys, luft, lyd samt garderobebehov og
inngang til nytt klasserom. Skolen presiserte i møtet og etaten er derfor innforstått med at dagens
internettkapasitet er for dårlig til gjennomføring av digitale prøver og annen undervisning på
klasserommene dersom datarommene blir borte. Det trådløse nettverket på hele skolen må derfor
utbedres/ oppgraderes før evt. bygging iverksettes.
Prosjektlederne fra Avdeling for skoleanlegg informerte at dagens datarom vil bli kompensert med
1-2 klassesett med bærbare PC' r og mobile PC- skap. For å opprettholde et godt pedagogisk tilbud
og tilfredsstillende forhold for gjennomføring av digitale prøver ønsker skolen seg langt større PCtetthet.
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Konstituering av FAU
FAU konstituerte seg og oppgaver ble fordelt som følger:
Styre:
Kirsti Ellefsen (leder), Cecilie Gudesen Torp (nestleder), Lisbet Sørgjerd (sekretær)
Trafikkgruppen:
Netti Fuglesang, Christian Olsen, Tom Erik Tjønneland, Johanna Arnell-Madsen, Gisle Skeie
Connectgruppen:
Lillan Dyvik Ellingsen, Lena Drønnesund, Berit Nes, Silja Kristoffersen, Kirsti Ellefsen
Foreldreforedrag:
Liv Jægersborg, Jill Molland
Aktivitetsskolegruppa:
Caia Jørgensen, Lena Drønnesund, Helena Kruse-Jensen, Netti Fuglesang
Skolefotografering:
Lillann Dyvik Ellingsen, Helle Suseg,
Informasjon om FAUs arbeid:
Trafikkgruppa:
Trafikkgruppa er viktig 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.
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.
Connectgruppa:
Connectgruppa 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 arbeid:
FAU arrangerer i tillegg foreldreforedrag om våren, holder dialog med skolen om kvaliteten på
Aks, 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
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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.
Skolemelkgruppen utgår da Tine nå håndterer distribusjonen av Skolemelk.
Helena Kruse-Jensen undersøker hvordan skolefruktordningen fungerer, da FAU har lite kunnskap
om denne.
Eventuelt:
Trafikkaksjonen arrangeres i uke 42 (neste uke). Det er sendt ut fordeling av tidspunkter til FAUrepresentantene, men da flere ikke har mottatt det sender Christian Olsen det ut på nytt sammen
med informasjon om trafikkasjonen og travikkvaktordningen.
FAU avventer å agere på saken om ombygning av datarommene til mer informasjon foreligger,
forhåpentligvis til neste FAU- møte.

Oppmøte
Representant
Helena Kruse Jensen
Helle Suseg
Christian Olsen
Lillan Louise Dyvik
Ellingsen
Camilla Stensland
Tom Erik Tjønneland
Kirsti Ellefsen
Silja Kristoffersen
Fredrik Berger
Netti Fuglesang
Caia Jørgensen
Jill Molland
Gisle Skeie
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Johanna Arnell-Madsen
Cecilie Gudesen Torp
Lisbet Sørgjerd
Berit Nes
Liv Jægersborg

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

Til stede
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
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