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Møtet ble avholdt på TEAMS. 

 

1. Rektor orienterer 

a. Korona: Det har vært en krevende periode med store deler av 4. trinn i karantene, 

men skolen fikk god hjelp av bydelens smittevernsteam. Frem mot jul blir det igjen 

økt fokus på smittevern, det gjelder først og fremst de ansatte hvor man holder 

digitale møter med samarbeidspartnere og personalrommet inndeles i soner for å 

holde de ansatte mer adskilt. Man forsøker også å fortrinnsvis bruke en liten gruppe 

med samme vikarer når nødvendig. Skolen planlegger mot jul og arrangementer i 

den forbindelse, men venter med å informere om hva som vil skje før det nærmer 

seg og man er sikrere på hvilke regler som gjelder.  

b. Økonomi: Det jobbes med budsjettplanlegging for neste år. Årets budsjett ser ut til å 

gå i null, mens AKS går mot et akkumulert underskudd på 600 000 som følge av 

uteblitt foreldreinnbetaling under skolestengningen i vår. Usikkert om det kommer 

ekstra midler i forbindelse med dette.  

c. Ressursfordelingsmodell: Høringsnotatet om justering av ressursfordelingsmodellen 

ser ikke ut til å gagne Vinderen skole. Mest sannsynlig dreier det seg om et årlig kutt 

på 400 000. Saken er diskutert i driftsstyret, som ikke vil akseptere noen av 

modellene som er foreslått, da alle medfører at Vinderen får mindre penger. 

Driftsstyret sender høringsuttalelse som gir uttrykk for dette, der det også påpekes 

at det ikke er kartlagt noen nedre økonomisk grense for hvilke midler man kan drive 

skole for. Rektor antyder at sannsynligheten for å få gjennomslag for dette synet er 

liten, og er bekymret for hvordan en eventuell endring vil påvirke skolens fremtidige 

økonomi. FAU er ikke høringspart i saken, men får oversendt høringsuttalelsen fra 

Driftsstyret og diskuterer videre hva vi kan bidra med i saken.  

 

2. Tanker rundt de nye smittevernreglene og hva det innebærer  

a. FAU har ikke fått noen formelle innspill om hvordan smittevernreglene praktiseres i 

forbindelse med sosiale aktiviteter i de ulike klassene, men det kommer frem at flere 

klasser har diskutert dette de siste ukene med ulikt hell i å oppnå enighet. FAU 

oppfordrer alle klassekontakter og foreldre til å ha et ekstra fokus på at ingen blir 

holdt utenfor ved sosiale sammenkomster i denne perioden. Naturlig nok 

praktiseres smittevernreglene noe ulikt fra familie til familie, og man oppfordres til 

åpen dialog innad i klassene om hvordan dette skal håndteres. Særlig er det 

problematisk i situasjoner med bursdagsfeiringer hvor man ikke lenger kan invitere 

alle guttene/jentene hjem. Et alternativ kan være å arrangere bursdager utenfor 

hjemmet, et annet er å vente med å arrangere bursdag til restriksjonene løftes. 

Alternativer med å bare inviterte selekterte venner fra klassen frarådes.  FAU mener 

klassekontaktene har en viktig rolle i å sørge for at alle blir inkludert, og vil i større 

grad synliggjøre at de stiller seg bak klassekontaktene. FAU vil sende ut en «guide» 

om feiringer og arrangementer til klassene. 

3. Oppsummering fra trafikkaksjonen 

a. Trafikkaksjonen ble avviklet og fungerte fint. Inntrykket var at folk var godt informert 

om aksjonen og kjøremønster på forhånd, og det var stort sett rolige forhold selv om 



aksjonen foregikk i uken AKS var stengt. Trafikkgruppen ønsker innspill til hvordan 

trafikkaksjonen bør gjennomføres i fremtiden.  

4. Oppdatering fra de ulike gruppene siden sist 

a. Trafikkgruppen: Har hatt oppstartsmøte med evaluering av trafikkaksjonen. Det er 

igangsatt en dialog med rektor om hvorvidt man skal gjøre om kjøremønsteret 

utenfor skolen, hvor det bla vurderes parkering forbudt og all stans forbudt i gitte 

tidssoner rundt skolen. Videre diskuteres parkering forbudt i Rasmus Winderens vei 

mellom 7 og 10 på morgenen for å tilrettelegge for et mer velegnet 

avstigningsområde. Dette følges opp videre i samråd med rektor.  

Det er behov for nytt «all stans forbudt»-skilt utenfor skolen – kontakte 

venneforeningen om dette. I tillegg blir saken med nybygg på Rikshospitalet fulgt, 

samt utbyggingen rundt Diakonhjemmet.  

Det meldes ellers om dårlig svarprosent på trafikkvaktspørreskjemaet, og alle FAU-

representanter bes oppfordre sine trafikkvakter til å svare. Å fylle ut skjemaet er en 

del av vakten! Informasjon om trafikkvaktene, inkludert film og link til spørreskjema, 

finnes på skolens nettsider:  https://vinderen.osloskolen.no/for-elever-og-

foresatte/foreldre/trafikkvakter/ 

b. Skolemiljø-gruppen: Det er gjennomført møte med klassekontaktene og tatt opp 

temaer som korona, leirskole, gaver til bursdager etc. Klassekontaktene er viktige for 

at klassemiljøene skal bli bra. Viktig å støtte dem i arbeidet sitt.  

c. AKS-gruppen: Det har ikke vært mulig å gjennomføre møte siste periode pga 

koronasmitten ved AKS, men skal holdes i neste uke. Her er det bla viktig å få klarhet 

i hvordan det ligger an økonomisk og om noe evt må nedprioriteres fremover av 

økonomiske hensyn. Det legges også opp til å diskutere hvordan smittevern 

etterleves på AKS der elever fra ulike klasser og trinn samles.  

d. Samarbeidsgruppen: Har hatt møte med Skøyen FAU og ble orientert om situasjonen 

med paviljongsskolen som er planlagt på Ris. Det er per nå ingen andre alternativer, 

men man ønsker seg et samarbeid for å forhindre at en slik løsning blir mer langvarig 

enn nødvendig. Hoff skole har blitt utsatt i flere omganger og er nå ikke planlagt med 

oppstart før 2028. Samtidig blir det trangere på skolene både i Vestre Aker og Ullern, 

alle ungdomsskolene er fulle. Skøyen FAU er per nå mer fornøyd med alternativet 

med brakker på Ris enn at elevene deres bli splittet rundt omkring. FAU på Ris (og 

Slemdal) har uttrykt sterk bekymring for hvordan miljøet på Ris rammes ved 

utbyggingen. De kommer til å kontakte media og ønsker at FAU Vinderen også skal 

delta. Det ble diskutert i dagens møte hvordan vi skal forholde oss i denne 

situasjonen: FAU Vinderen er sjokkert og opprørt over at bydelene har planlagt så 

dårlig over lang tid at man nå er kommet i en slik situasjon. Vi stiller oss bak 

bekymringene frontet av FAU Ris om hvilke konsekvenser den plutselige utvidelsen 

ved Ris vil ha for skole- og læringsmiljø. Fasilitetene er ikke dimensjonert for så 

mange elever, og vi støtter at andre alternativer utredes. En utvidelse kan ikke skje 

uten en tydelige garanti om midlertidigheten ved en slik løsning.  

e. Skolepolitikk/innhold- gruppen: Gruppen har diskutert foreslåtte endringer i 

ressursfordelingsmodellen og følger opp høringsuttalelsen fra driftsstyret og 

samarbeider om videre tiltak (se rektor orienterer). Samarbeidsgruppen følger opp 

om noe skal koordineres med andre skoler i bydelen rundt dette. Er ellers i ferd med 

å orientere seg i prosessen rundt Gaustadutbyggingen og hvor det vil være naturlig å 

komme med innspill i denne prosessen.  

 



5. Eventuelt 

a. Tidvis har det vært problemer med miljøet i enkelte klasser på skolen, og det har blitt 

stilt spørsmål ved hvorvidt skolen håndterer slike situasjoner godt nok. Bør FAU ha 

en tydeligere rolle i slike saker for å unngå at enkelte foreldre blir stående alene? 

Skolemiljøgruppen følger opp.  

 

 

Representanter til stede  

Klasse Representant Til stede  

1A Lena Redigh Drønnesund  

1B Camilla Stensland X 

1C Mariann Stormyrbakken Renshus X 

2A Karl Christian Waage Mathisen X 

2B Karoline Augestad X 

2C Anders Bergersen X 

3A Øivind Stadheim Qvale X 

3B Stein Richard Thorsen X 

4A Helena Kruse-Jensen X 

4B Hanne Støre Valeur X 

4C Karoline Augestad X 

5A Eirik Jacobsen X 

5B Camilla Stensland X 

5C Mette Marstrander X 

6A Kirsti Ellefsen X 

6B Morten Hammer X 

6C Cecilie Gudesen Torp X 

7A Liv Ingrid Mellemseter X 

7B Amanda Roberts  

7C Hilde Haugen Kallevig   

 


