REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG
(FAU) –FEBRUAR 2018
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Personalrommet, Vinderen skole
Mandag 5. mars kl. 18.30
Kirsti Ellefsen
Lisbet Sørgjerd

Orientering fra skolens ledelse ved Inger Lise Hølto, Inspektør
Inntak av neste skoleårs førsteklassinger: Det er til høsten kun to klasser i 1. klasse og rektor
jobber nå med å saksbehandle inntak av disse. Det vil være en del elever som pga plassmangel
må henvises til andre skoler og det sendes nå ut varsel til disse. Rektor må forholde seg til
Utdanningsetatens retningslinjer og bostedsadresse er det viktigste kriteriet. Dette er en
vanskelig jobb.
Det arbeides med neste skoleårs bemanning. Skolen har flere stillinger utlyst og opplever god
tilgang på søkere. Lærerkabalen vil være klar etter påske.
Vinterens foreldremøter er i gang og i disse møtene inviteres foreldre til å diskutere det de er
opptatt av. Det har vært godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Foreldreundersøkelse: Denne sendes ut på SMS til en foreldre pr barn. Alle oppfordres til å
svare. Tilbakemeldingene er viktig for skolens videre arbeid.
Osloskolen har utarbeidet en ny foreldre- hjem samarbeids plakat: Presenteres på
foreldremøte, og ligger på skolens hjemmeside. Innhold er som før.
Budsjettet: Spørsmål fra FAU hvordan foreldre kan bidra: Rektor mener politisk press er det
viktigste. Skolen kan ikke motta gaver til drift. Venneforeningen kan evt bidra med noe utstyr,
for eksempel nye bøker til biblioteket. Uforutsette utgifter blir utfordrende, det er ingen buffer.
Når det gjelder renhold har skolen vært nødt til å velge rimeligste firma (i hht Oslo Kommunes
anbudsregler) og dette merkes på kvaliteten. Det er derfor satt i gang ukentlig kontroll av
renholdet, det hjelper, men det er ressurskrevende.
Lave vikarutgifter (hovedsakelig på grunn av lavt sykefravær) er av stor betydning for å holde
budsjettet.
Lærenormen: Vinderen skole har for få lærere i fht normen, (ca2,5 lærere). Ingen signaler om
midler foreløpig.
Spørsmål fra FAU om samlingssted ved brann: Elevene samles på samme sted. Ved andre
hendelser har skolen egen beredskapsplan som lærerne øver på.
Andre saker
FØRST: Takk til alle foreldre som sto trafikkvakt i kulden. Den kaldeste uken var det full dekning
av vakter. Det er flott!
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Foreldreforedrag:
Fau har fått avslag fra Byråd for oppvekst og kunnskap på invitasjonen til å delta i politisk møte.
Andre alternativer diskuteres og foreldreforedragsgruppa jobber videre med dette. Foredraget
planlegges til uke 16 eller 17. Fau medlemmer stiller på foreldreforedraget.
Budsjettgruppen: Vestre Aker Høyre har invitert lokalpolitikere til debatt om
ressursfordelingsmodellen den 10. april på Ris skole. Vinderen skoles foreldre oppfordres til å
stille. Videre jobber gruppa med å få til en mediesak. Dersom foreldre ved skolen har kontakter
innen media og ønsker å bidra, ta kontakt!
Connectgruppa: FAU ønsker å få til et møte med elevrådet for å høre hva er de opptatt av og
hva synes de at FAU skal gjøre? Connectgruppa tar kontakt.
Vinderen skole har ikke skolemiljøutvalg (SMU). FAU vil følge opp dette.
Skolefotogruppen har vært i kontakt med nåværende leverandør og fått enda mer rabatt. Man
har også blitt enig om at bildene blir tatt utendørs til høsten.
FAU oppretter en lukket Facebookgruppe for FAU medlemmene for lettere deling av
informasjon.
Oppmøte
Representant
Helena Kruse Jensen
Helle Suseg
Christian Olsen
Lillan Louise Dyvik
Ellingsen
Camilla Stensland
Tom Erik Tjønneland
Kirsti Ellefsen
Silja Kristoffersen
Fredrik Berger
Netti Fuglesang
Caia Jørgensen
Jill Molland
Gisle Skeie
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Johanna Arnell-Madsen
Cecilie Gudesen Torp
Lisbet Sørgjerd
Berit Nes
Liv Jægersborg
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