
FAU møte 07.12.20 kl.1830  

Møtet ble avholdt på TEAMS. 

 

1. Rektor orienterer 

a. Korona: Skolen jobber hardt for at ingen skal havne i karantene før jul. Per nå er en 

klasse + noen elever i karantene. Nye regimer siste to uker før jul, kun to lærere per 

klasse, lærerne har ingen kontakt med elever på tvers av klasser. Elever oppfordres 

til å redusere nærkontakter til et minimum de neste to ukene. Utover det er det 

fokus på at skoletilbudet skal være så normalt som mulig. Rektor er godt fornøyd 

med hvordan det har fungert i høst. Skolen holdes åpen til og med 18. desember. 

Skolen har ikke kapasitet til å drive hjemmeundervisning i parallell med normal 

undervisning på skolen, så om noen ønsker å holde barna hjemme av føre var-

hensyn nå før jul, blir oppfølgingen av undervisningen eget ansvar. 

b. Budsjett: Skolen går i null for 2020, aktivitetsskolen har et lite underskudd. Rektor er 

spent på tildelingen for neste år, som kommer neste uke. Ny ressursfordeling gjelder 

fra 2022, så rektor regner med at det ikke kommer store endringer i ressurser for 

2021. 

c. Nyansettelser: Det er utlyst en ny stilling som inspektør, som skal avhjelpe 

arbeidsbelastningen i skolens ledelse. Økonomiansvarlig går av uten at stillingen 

videreføres. Regner med at ny inspektør er på plass på nyåret.  

d. Kronikk undertegnet rektor m.fl.: Rektor var en av flere rektorer i Osloskolen som 

undertegnet denne kronikken:  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mB16QO/oslo-skolen-er-en-

foererloes-farkost-vi-er-alvorlig-bekymret Rektor forklarer at bakgrunnen for 

kronikken er mangelen på styringssignaler fra UDE i en krevende tid, hvor det har 

vært vanskelig for rektorer å få gode svar på henvendelser, spørsmål, avklaring etc. 

Det har vært problematisk at skolene i Oslo selv må utforme retningslinjer – finne 

løsninger osv. i en tid hvor det har vært mer enn nok å gjøre. Rektor tror ikke det har 

hatt noen betydning for elevene, da skolens indre liv har fungert som normalt. Det er 

mer ledergruppens frustrasjon som kommer til utrykk i kronikken. Det har ikke 

kommet reaksjoner fra toppledelsen på denne. Rektorene blir nå tatt mer med i 

beslutningsprosesser inn i etaten, som muligens er en konsekvens av kritikken som 

kom frem i kronikken.  

e. Ny lærerplan: FAU kom med tilbakemelding fra foreldre på ny læreplan. Noen 

foreldre opplever at de har mistet noe kontroll over hva barna egentlig gjør på skolen 

og at hjemmearbeidet har blitt mindre. Noen opplever at det blir veldig opp til hver 

enkelt lærer hvor raskt og godt den nye lærerplanen operasjonaliseres. Rektor 

jobber med å utvikle en modell/et system som skal gjøre det mer kvalitetssikret og 

samkjørt hvordan læreplanen skal omsettes i praksis fremover. I januar samles alle 

lærerne til evalueringsmøte om læreplanen og erfaringer så langt.  

f. Dårligere score på lesing på nasjonale prøver enn tidligere – hva kan det skyldes? 

Rektor beskriver en trend hvor leseferdigheter går litt nedover (resultater for skolen 

kan man finne ved å gå inn på https://skoleporten.udir.no/ og søke opp Vinderen 

skole). Fokus er flyttet fra lesetrening til matematikk i løpet av de siste fem årene, og 

det kan være noe av forklaringen. Rektors inntrykk er at elevenes utholdenhetsspenn 

blir mindre og mindre for hvert år, det blir vanskeligere å få barn til å lese mye og 
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lenge. Det er mulig en følge av digitalisering, og det er utfordrende å lære barn å lese 

godt på digitale flater. Fra januar kommer det nye tiltak for å få opp lesegleden, og 

noen av lærerne skal på kurs neste høst for å øke kompetansen på leseundervisning. 

Det kommer til å være et sterkt fokus på lesing i 2021 og antakelig videre. 

g. Bruk av sosiale medier: Rektor har gått ut med skriftlig anbefaling om at man 

begrenser bruk av sosiale medier og forholder seg til gjeldende aldersgrenser, og 

oppfordringen gjentas her. Det brukes mye skoletid på å håndtere konflikter og 

ugreie situasjoner med opprinnelse i barnas bruk av sosiale medier på fritiden, selv 

om dette ikke er skolens ansvar. FAU støtter rektors oppfordring.  

h. Skolekapasitet: Kapasiteten er som kjent sprengt på ungdomsskoletrinnet, men vil 

med årene også sprenges på barneskoletrinnet om man ikke raskt kommer i gang 

med konkrete løsninger for å øke kapasiteten. Samtidig er det en utfordring at 

spesialklasser legges ned og elever med særlige tilretteleggingsbehov forventes 

håndtert av «vanlige» skoler. Rektor utpeker kapasitetsutfordringene som en viktig 

sak for foreldre/FAU å engasjere seg i fremover. 

 

2. Oppdatering fra de ulike gruppene  

a. Skolemiljøgruppen: Har hatt møte med sosiallærer. Dersom det er konflikter mellom 

elever, spørsmål om klasse/skolemiljø eller andre sosiale utfordringer som må løses, 

oppfordres foreldre og barn til å ta kontakt direkte med ham før de kontakter 

skoleledelse. 

b. AKS-gruppen: Har hatt møte med ansvarlig på AKS og blitt orientert om omfattende 

smittevernsrutiner hva angår renhold og hygiene. Tid som tidligere har gått til å 

drifte kafeen, brukes nå på smittevern. AKS har fått dekket/etterbetalt mye av 

underskuddet som oppsto da inntektene uteble under skolestengningen i vår. 

Foreldre oppfordres til å ta en tur i glemmekassen, samt å merke tøy godt med 

navnelapper.    

c. Trafikkgruppen: Det er trangt og vanskelig å opprettholde meteren i krysset (se 

fotovedlegg). Trafikkvakter og foreldre som følger til skolen oppfordres til å bruke 

munnbind når de ferdes i krysset og det er rush. Trafikkvakter må ha med egne 

refleksvester fremover for å unngå smitteoverføring via fellesvester. Det sendes ut 

egen mail om dette til foreldre. Trafikkundersøkelsen har ca 40 % svarprosent, det er 

meldt om 118 hendelser siden sommeren, og mange stygge episoder som krever 

fysisk inngripen fra trafikkvakten for å avverge. Trykket i Vinderenkrysset er så stort 

at man bør vurdere å ha en ekstra trafikkvakt. Det rapporteres også om trafikkfarlige 

situasjoner med større barn på el-sparkesykler. 

Nytt kjøremønster rundt skolen diskuteres videre med Bymiljøetaten over nyttår. 

Trafikkgruppen vil invitere politiet til å komme og observere hvordan det ser ut i 

krysset på morgenen.  

d. Skolepolitikkgruppen/samarbeidsgruppen: Skolekapasitet nå og fremover i bydelen 

og bydelene rundt seiler opp som et stort problem i årene som kommer, samt de 

akutte utfordringene man nå står ovenfor på ungdomstrinnet med planlagte brakker 

på Ris allerede fra kommende høst. Skolepolitikk og samarbeidsgruppen jobber 

videre med problematikken og mulige innfallsvinkler og muligheter for påvirkning for 

å sikre et tilfredsstillende skoletilbud fremover. Utfordringer for nærmiljøet som 

følge av nytt sykehus på Gaustad følges opp videre når saken kommer på høring, 

antakelig våren 2021. 



e. Foreldreforedrag: Har vært i kontakt med Barnevakten om digitalt møte. Nå som det 

blir digitalt trenger man ikke å begrense til kun 4. trinn. Kanskje et tema som støtter 

opp om rektors anbefaling om sosiale medier og hvordan man håndterer barnas 

some-bruk som foreldre. Kan lage to kvelder/opplegg, med fokus på ulike 

aldersgrupper.  

 

3. Eventuelt 

 

 

Representanter til stede  

Klasse Representant Til stede  

1A Lena Redigh Drønnesund X 

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 X 

7C Hilde Haugen Kallevig  X 

 

 

Referent: Hanne Valeur 

 

Vedlegg: Situasjonsfoto Vinderenkrysset kl 08:25 



 


