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

Personalrommet, Vinderen skole
Mandag 9. april kl. 18.30
Kirsti Ellefsen
Lisbet Sørgjerd

Orientering fra skolens ledelse ved Tore Haugen, Rektor
Rektor har jobbet mye med opptak til 1. klasse. Endelig vedtak sendes ut torsdag 10. april. Det
blir 27 elever pr klasse.
Lærerkabalen for høsten kommer ut om i uke 16.
Det er ansatt vikar for Inspektør Inger Lise Hølto som har begynt i foreldrepermisjon. Dette er
John Heiberg som begynner 1. mai.
Økonomi: Det er vanskelig å drive innfor rammene og skolen kommer til å gå med underskudd i
2018. Et evt underskudd må tas igjen neste år. Det kommer ikke tilstrekkelig med ekstra midler i
forbindelse med lærernormen til å dekke behovet. Det er ikke praktisk mulig å kutte antall
stillinger, lite brukes til annen drift enn lønn. Skolen er i en situasjon hvor kravene
utdanningsloven ikke vil bli oppfylt. Alle skolene i område F, (Oslo vest) er underfinansiert.
Driften fungerer bra ellers. Lite fravær, elevene trives godt, viser kartlegginger på 1. til 3. trinn.
SMU (skolemiljøutvalget) er et pålagt utvalg som bestående av 2 foreldrerepresentanter, 2 elever
og 2 ansatte. Dette lå tidligere til driftsstyret og elevrådet ble invitert inn. Rektor sørger for at
dette blir gjeninnført fra høsten 2018.
Vanlig rutine ved ny kontaktlærer: Informasjon skal gå fra ledelsen til foreldrene om ny lærer.
Andre saker
Foreldreforedrag:
Foreldreforedraget denne våren holdes 8. mai lk 18.30 av Kristine Holmen fra Barnas plattform:
«Kommunikasjon og selvfølelse- enkle hverdagsverktøy». Det blir gjennomgang av fire praktiske
verktøy som legger til rette for konstruktiv kommunikasjon med barna. Egen invitasjon blir sendt
ut.
Økonomi:
Tverrpolitisk møte tirsdag 10. april på Ris vedrørende ressursfordeling til skoler i Oslo vest. FAU
stiller med flere representanter. Foreldre får påminnelse om foredraget.
Aksjonsgruppa i FAU jobber videre, nå med en mer langsiktig strategi med tanke på neste års
budsjett. Det er fylkesmannen som er tilsynsmyndighet når det gjelder opplæringsloven og som
evt må følge opp dersom lov og regelverk ikke oppfylles grunnet økonomisk situasjon.
Connectgruppa har møte med elevrådets leder og nestleder 18.april kl.08.30.
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I siste detaljregulering i Fornebubanen skal det utredes om Gaustadalleen kan brukes som
alternativ til Rasmus Winderens vei for frakt av massene i forbindelse med tunnelbygging. FAU
har gitt uttalelse i forbindelse med denne utredningen.
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

Klasse
1a
1b
1c
2a

Til stede

2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b

x
X
X

X
X

X
vara
X
X
X
X
X
X
x
X
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