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Orientering fra skolens ledelse, Rektor Tore Haugen
Våren er her og skolegården blir feid.
Alle ansettelser snart klare, Skolen hadde 96 kvalifiserte søkere til 6 stillinger. Skolen er en
populær skole å søke jobb på. Skyldes muligens at skolen har praksiselever fra utdanningen,
dette gir god reklame.
Lærerkabalen er klar før påske.
Rektor gjennomgikk skolens beredskapsrutiner:
Skolens rutiner består av en HMS plan, en beredskapsplan for hendelser mellom elever og
mellom elever og ansatte, og en lokal beredskapsplan ved ulykker, dødsfall og angrep.
Beredskapsplan for hendelser mellom elever, og hendelser mellom elever og ansatte:
Planen inneholder rutiner for håndtering av vold og trusler. Ansatte læres opp til å unngå å
bruke tvang, da tvangsbruk er sterkt regulert. Planen inneholder også rutiner på hvordan
konsekvenser gis og hvilke konsekvenser som gis. Det er også beskrevet hvordan hendelser skal
registreres og hvilken oppfølging som skal gis i etterkant, for eksempel av bedriftshelsetjenesten
(til ansatte) og av skolehelsetjenesten (til elever). Det er fokus på problemløsning ved hendelser
og prosedyren sier at førsteprioritet er å få oversikt over og kontroll på situasjonen. Varsling av
foresatte gjøres når skolen har kontroll og oversikt. Hendelser skal registreres i HMS portal, hos
forsikringsselskap (ansatte) og hos NAV(elever).
Skolen har gode rutiner ifølge rektor. Det registreres 3-4 hendelser i året.
Det er ikke mulig å ta elever ut av skolen dersom elever skulle være voldelig, elever kan kun
utvises samme dag, og dagen etter. Skolen har derfor få sanksjonsmuligheter. Tiltak blir derfor å
bemanne ekstra rundt disse elevene, uten at det tilføres ekstra ressurser tilknyttet dette.
FAU kommenterer at det er viktig at alle ivaretas, også elever som ser hendelser. FAU
understreker viktigheten av at foreldre varsles samme dag.
Beredskapsplanen legges ut på skolens hjemmeside før påske.
Lokal beredskapsplan ved dødsfall, ulykker, angrep:
Skolen har rutiner ved angrep. Planen er utarbeidet i samarbeid med politiet og er hemmelig, da
for eksempel oppsamlingspunkter er definert.
Annet:
FAU har fått tilbakemeldinger om at barn ikke følges opp av voksne i friminuttet når de blir
plaget av eldre barn. Rektor vil følge opp dette. Skolen har ingen reduksjon i bemanning i
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friminuttene. Skolen ser på løsninger for bedre miljø i skolegården, for eksempel dele opp
friminuttene ytterligere. Vurderes til neste skoleår.
FAU foreslår at skolen legger ut en profil av de ansatte på skolens hjemmesider.
Tilbakemelding etter artikkelen i Aftenposten: Rektor ikke hørt noe mer etter dette. (mer om
saken senere i referatet)
Skolen får økning i elevtallet til neste år (497 elever), noe som gir en liten økning i tilskuddet.
Neste høst er Slemdal skole ferdig og skolegrensene vil da endres. Vil påvirke elevtallet på
Vinderen (færre elever), og dermed også tilskuddet.

Andre saker

Diskusjon etter rektors informasjon om beredskapsplaner
FAU er opptatt av at vold, trusler, mobbing tas alvorlig. Også at skolemiljøet er godt både inne
og ute og at elevundersøkelser følges opp. Det er viktig at mobbing ikke dekkes over og at
kommunikasjon skole – hjem har prioritet.
SMU
Det er fortsatt uklart om Vinderen har et fungerende SMU. Viktig i forhold til arbeid med
skolemiljø. Følges opp med rektor.
Politikk
Presse: Artikkelen i Aftenposten og tilsvar fra Thomas Kristensen var gode oppslag. I følge
Thomas jobber Aftenposten med oppfølgingssak.
Det diskuteres i møtet om FAU nå skal gå videre og melde skolen til Fylkesmannen for brudd på
opplæringsloven eller om FAU skal gå til søksmål mot Oslo kommune. Søksmål mot kommunen
sammen med andre skoler diskuteres også. Dette er et drastisk spor, men muligens på tide å
gjøre. Det vil skape mye støy og det vil være krevende.
Konklusjon: Det besluttes i møtet at FAU vil utrede muligheten for å saksøke kommunen. FAUrepresentant Hans Christian Brodtkorp tar ansvar for dette til neste møte.
Videre planlegges ny foreldreaksjon (underskriftskampanje) Dette foreslås aksjon felles med de
andre skolene.
Trafikkvakter:
Hvordan unngå at trafikkvakten ikke glipper? Dette har skjedd noen ganger i det siste:
- Trafikkgruppen minner på i hvert møte hvilke klasser som har vakt neste måned.
- 1. og 2 klasse har de neste vaktukene.
Trafikkgruppen har vært i kontakt med kommunen vedrørende trafikklys, men henvendelser om
dette må komme fra skolen. Trafikkgruppen sender forespørsel til rektor om han kan gjøre
dette.
Neste møte: man 6. mai
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