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Orientering fra skolens ledelse ved rektor Tore Haugen
Desemberaktivitetene har bestått av julegrantenning i skolegården2. desember. Videre var det
Lussi-forestilling for elevene 13. desember. Den 20. desember er det julegudstjeneste, det lages
alternativt opplegg for de som ikke deltar på julegudstjenesten.
Når det gjelder skolekapasitet skoleåret 2018/19 som det ble informert om på forrige møte er det
ikke noe nytt. Innskrivningsbrev med informasjon om dette går ut nå i desember til neste års
førsteklassinger. Det forventes en del spørsmål rundt dette da.
Ressursfordelingsmodellen: Rektor skrev sammen med 21 andre rektorer fra vårt område en
kronikk publisert i Aftenposten 21.november om skjevfordelingen som vil ramme skoler i Oslo
vest dersom Byrådets forslag til ressursfordeling blir gjennomført.
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/9mlq2q/22-rektorer-pa-Oslo-vest-Grensen-forskjevdeling-er-nadd-for-vare-skoler
Foreløpig vet man ikke mer om dette. Budsjettforslaget for Osloskolen legges frem 11. desember.
Der vil det også bli interessant å lese hvordan ny lærernorm som ble vedtatt i statsbudsjettet blir
løst. I tillegg har stortinget foreslått 1 time fysisk aktivitet daglig, dette kan skape en del praktiske
utfordringer ifølge rektor.
Gruppene orienterer
Foreldreforedrag:
Ulike forslag har kommet på bordet og gruppa fortsetter å jobbe med dette. Budsjettet (støtte fra
venneforeningen) er også avklart.
Trafikkgruppa:
Det er blitt parkering forbudt-skilt utenfor i Haakon den godes vei, Trafikkgruppen ønsker seg
stopp forbudt-skilt, siden det er uoversiktlig her ved skolestart. Dette må det søkes om til
bymiljøetaten.
Flyer til trafikkaksjonen er oppdatert, med informasjon om ønsket kjøremønster rundt skolen,
parkering, stopp og snusteder.
Instruksen til trafikkvaktene skal også oppdateres. Sendes ut når den er klar. Mange av
trafikkvaktene har sett behov for å notere bilnummer pga uheldig kjørestil både i Vinderenkrysset
og rundt skolen. Det er observert gjengangere, dessverre også blant skolens foresatte. Det ble
diskutert hvordan trafikkvaktene eller FAU kan håndtere dette.
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Syklister i Vinderenkrysset har til tider også stor fart og forholder seg ikke alltid i til
trafikkreglene.
Det er uoversiktlig Ivar Aasens vei/ Rasmus Winderensvei idet første time starter og etter at
trafikkpatruljen er ferdig. Mange biler og barn som er ute i siste liten. Trafikkgruppa sjekker hvor
lenge trafikkpatruljen skal/kan stå.
Og til slutt: Alle barna oppfordres på det sterkeste til å bruke refleks!!
Aktivitetsskolegruppa:
Gruppa har hatt møte med leder på AKS.
Det er nå flere som er fornøyd med AKS enn tidligere i år, etter at det har vært en dialog med
ledelsen.
Grunnet restriksjoner fra mattilsynet har man hatt vansker med å ha et godt nok mattilbud. Man
har nå funnet løsninger som tilfredsstiller både mattilsynet og elevene. Favoritten er Wraps med
skinke og salat.
Ipadbruk har vært et tema, dette er svært begrenset både i tidsbruk og i hva den brukes til. Her har
rektor svært god kontroll.
På 4. trinn er AKS tilbudet blitt veldig populært og man har aldri hatt så lite frafall fra 4. trinn
som nå. Forsk er favoritt blant 3. og 4. klassingene og man har måttet fordele dette mer
systematisk slik at alle som ønsker får delta.
FAU foreslår at AKS lager en oversikt over de ansatte, både til utsendelse og oppslag da dette
bedrer samarbeid og kommunikasjon.
Skolefotografering:
Gruppa gjør research på om andre aktører er billigere og bedre.
Neste møte man 8. januar 2018
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