
Referat FAU-møte 1. mars 2021 kl.1830  

Møtet ble avholdt på TEAMS. 

 

VIKTIG MELDING TIL TRAFIKKVAKTER: Husk å svare på trafikkundersøkelsen etter endt vakt. Gå inn 

her: https://www.surveymonkey.com/r/3TWVTHM 

 

1. Rektor orienterer 

Rektor er glad for å kunne drive skole når situasjonen er som den er. Han ønsker å drive på 

en mest mulig smidig måte, med friske folk. Det er godt for elevene å oppleve en så normal 

hverdag som mulig, og rektor håper skolen vil fortsette å være på gult nivå frem til påske. 

Ellers er det lite spesielt som skjer på skolen i disse dagene pga alle restriksjoner. I løpet av 

mars skal alle klassene ha utedag i stedet for vinteraktivitetsdag. Hver klasse bestemmer selv 

hva som blir destinasjon, men det må skje med transport til fots. Nedstengningen påvirker 

både barn og voksne, så det er et mål å få til variasjon i skoledagene for å holde 

motivasjonen oppe. 

Lærerkabalen for neste skoleår legges i løpet av april. Det skal utlyses noen fulltidsvikariater, 

da noen lærere skal ut i svangerskapspermisjon.  

Ny inspektør, Camilla Dahl Johannessen, tiltrådte 1. mars. Hun skal ha ansvaret for 3. og 4. 

trinn. Hun har bred erfaring og kompetanse som passer skolens profil godt. Vi ønsker henne 

velkommen til Vinderen skole og ser frem til samarbeidet!  

Kontorfløyen er bygget om de siste ukene, slik at det er blitt noen endringer i hvem som 

sitter hvor. 

Alle som ønsker å starte på Vinderen til høsten ser ut til å få plass. Det blir 3. klasser med ca 
25 elever pr klasse. Vedtak om skoleplass sendes ut i mai.  
 
Rektor ber FAU være på ballen når skolebehovsplanen kommer på høring i april. Rektor er 
bekymret for fremtidig kapasitet både på barne- og ungdomstrinnet i bydelen.  
 
Foreldre har meldt inn bekymring om tilstanden på noe av utstyret i gymsalen, da dette er 
svært slitt/skadet. Rektor er enig i at mye av utstyret er slitt, men med stram økonomi er det 
begrensede ressurser til å oppgradere like mye som man ønsker. Det gjennomføres HMS-
kontroll en gang i halvåret i gymsalen (ved ekstern kontrollør), for å sikre trygge forhold. 
Ellers har en fast lærer ansvar for månedlige kontroller og lager liste over utstyr som bør 
erstattes/suppleres. Rektor er åpen for bidrag fra Venneforeningen til nytt utstyr. FAU 
oversender liste over utstyr som man mener bør kasseres, og imøteser en ønskeliste for nytt 
utstyr fra rektor, som kan videreformidles til Venneforeningen.  
 
2. Opprop om trafikk 
Det er siden forrige møte utarbeidet et forslag til opprop om situasjonen i Vinderenkrysset 
med plan om å legge ut på minsak.no. Det har vært forsøkt å få utbedret krysset over mange 



år uten at det har skjedd stort. Kan vi finne en aktuell problemstilling å hekte saken opp mot 
for å øke sannsynligheten for gjennomslag denne gangen? Kirsti, Karoline, Eirik og Hilde 
jobber videre med teksten og presenterer for FAU på neste møte. 
 
3. Rapportering fra trafikkvaktene  
Det er få svar på trafikkundersøkelsen om dagen – muligens en korona-effekt? FAU-
representanter må bli enda flinkere til å påminne sine klasser om å svare. Dette er en viktig 
del av oppdraget for trafikkvaktene! 
Det besluttes å opprette en egen mailadresse for FAU Vinderen. Denne skal blant annet 
brukes til innrapportering av farlige trafikksituasjoner, også fra andre enn trafikkvaktene. Når 
eposten er opprettet, sendes mail til alle foreldre om dette. Adressen legges også ut på 
skolens nettsider.  
 
4. Status for temakveld  
Temakveld avholdes 9. mars. Alt er klart, og invitasjoner er sendt ut. Alle representanter 
sender en påminnelse til sine klasser. Invitasjonen sendes også til skolen slik at lærere som 
har lyst kan delta. 
 
5. Høringsuttalelse skolebehovsplan  
Ny skolebehovsplan kommer på høring i april. Skolekapasiteten i bydelen, særlig på 
ungdomstrinnet, har lenge vært en bekymring. FAU planlegger et høringssvar når innholdet i 
planen blir kjent. Det kan også bli aktuelt å arrangere et møte med Utdanningsetaten. 
  
6. Behov for informasjon rundt bursdager og arrangementer i klassene.  
Ut fra dagens retningslinjer for smittevern, er det så å si umulig å gjennomføre 
bursdagsfeiringer. FAU oppfordrer til å følge kommunens retningslinjer, og i den grad det er 
mulig å gjennomføre treff utenfor skoletid må man passe på at ingen opplever å bli holdt 
utenfor. 
 
8. Eventuelt 
Aviva bygget vis a vis skolen skal muligens bygges om https://akersposten.no/nyheter/vil-
bygge-hoyere-pa-vinderen/19.6469. En ombygging vil kunne få store konsekvenser for 
skoleveien under byggeprosessen. Byggesaken er lagt ut på saksinnsyn, og FAU sender 
innspill om at byggingen må planlegges med tanke på sikker skolevei. Skrivegruppen skriver. 
 

 

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  

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   

 

Referent: Hanne Valeur 

 


