REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) - NOVEMBER
Sted:
Tid:
Referent & møteleder:

lærerværelset, Vinderen skole
mandag 7. november kl. 18.30
Vibeke Heidenreich

1. Rektor orienterte
Rektor er fornøyd med høsten så langt. Skolehverdagen ser ut til å være i greit gjenge for de fleste.
Rektor og inspektør Inger Lise Hølto orienterte FAU om at livsmestring om få år sannsynligvis vil
bli et nytt tema på læreplanen. Skolen ønsker å være i forkant av denne utviklingen og orienterer
seg derfor om ulike tilbud på privatmarkedet som skolen kan lære av når det gjelder utvikling av
god psykisk helse for elevene.
FAU fikk også en redegjørelse for hvordan skolen jobber med temaene klima og miljø. Skolen er
miljøsertifisert og er et "miljøfyrtårn". Det betyr bl.a. at elevene og skolen gjennomfører
kildesortering og strømsparing, f.eks. i form av slukking av lys i alle rom som ikke er i bruk. For å
skape godt inneklima, er bruk av innesko påbudt på skolen. Skolen har en egen miljødag to ganger
pr. år, med ulike tema. På 7. trinn har elevene en egen dag der de jobber med redesign og gjenbruk.
Dagen avsluttes med motevisning. Noen klasser arrangerer byttedager for avlagt tøy. Skolen har
også adoptert Vinderenbekken i Frognervassdraget, i samarbeid med Oslo Elveforum. For øvrig er
miljø og klima en del av fagene.
FAU ba rektor om en redegjørelse for innføring og bruk av spillkonsoller på Aks.
2. Mattilbudet på Aktivitetsskolen
FAUs Aks.-gruppe skal, i samarbeid med Aks. ledelse, forsøke å ta rede på hva slags retningslinjer
som gjelder for matserveringen på Aks.
3. Refleksvester med Vinderen skole-logo på
FAU arbeider med å få inn tilbud på refleksvester med Vinderen skole-logo på, slik at slike kan
distribueres til foreldre som står trafikkvakt (1.-4. trinn). Dette skjer i dialog med Venneforeningen.
4. FAUs trafikkaksjon
To ganger pr år stiller de 20 FAU-representantene 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. Høstens aksjon vil foregå i november.
5. 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. Gruppen skal møtes 14.
november for å planlegge høstens klassekontakttreff og diskutere innspill til skolen når det gjelder
elevenes psykososiale miljø. Ta gjerne kontakt med din FAU-representant hvis du har innspill til
dette.
6. Foreldreforedrag
FAU arrangerer gratis foreldreforedrag om våren. På møtet 5. desember skal FAU diskutere forslag
til tema for 2017-foredraget. Ta gjerne kontakt hvis du har forslag!
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7. Skolefotografering
FAU har fremforhandlet en søskenrabatt på kr. 100 hvis man bestiller to eller flere "pakker" fra
Ariel Foto. De som allerede har bestilt/betalt slike, skal ha blitt orientert pr. e-post. Ta kontakt med
Ariel Foto hvis du ikke har fått en slik e-post. NB! Bare for dem som har bestilt "pakker"!
8. Trafikkgruppen
Trafikkgruppen planlegger et møte i løpet av november.
Neste møte i FAU blir mandag 5. desember kl. 18.30.
Oppmøte
Representant
Lillan Ellingsen
Silje Seim
Mariam Winther
Kjersti Westhagen Lunder
Darren Webster Clarke
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
Maiken Furre
Vibeke Heidenreich
Kirsti Ellefsen

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

Til stede
x
x
x

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