REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) – FEBRUAR
Sted: lærerværelset, Vinderen skole
Tid: mandag 1. februar kl. 18.30
Møteleder & referent: Vibeke Heidenreich
1. Ny rektor!
Skolen har fått ny rektor siden sist: Tore Haugen er ansatt i stillingen. Han har allerede utlyst
sin tidligere stilling som assisterende rektor. På grunn av skolens noe mer anstrengte
økonomiske situasjon (reduserte bevilgninger) vil skolens ledelse fra nå bestå av tre personer:
rektor, assisterende rektor og inspektør.
2. Trafikk


FAUs trafikkgruppe har utarbeidet en liste over tiltak FAU mener bør gjennomføres i
skolens nærområde. Gruppen arbeider med å få til et møte med politisk ledelse i
Bymiljøetaten.



Det blir ny trafikkaksjon i vår. FAU (Aktivitetsskolegruppen) vil be elevene i
Aktivitetsskolen male hjerter i "stopp forbudt"-sonen utenfor porten i Ivar Aasens vei og
tar kontakt med Aktivitetsskolen for å høre når de har kapasitet til å organisere det. FAU
(Vibeke) tar kontakt med rektor for å be ham invitere politiet, som sist.



Vaktordningen i Vinderenkrysset kom på plass som den skulle etter juleferien. Takk til
alle foreldre på 1.-4. trinn som stiller opp på denne viktige dugnaden – ikke minst til dere
som måtte stå de dagene i januar da det var som aller kaldest.

3. Foreldreforedrag
Det blir foreldreforedrag tirsdag 12. april kl. 18-20. Foredraget er gratis for foreldrene og
finansieres av Venneforeningen. Tusen takk! I år har FAU invitert Voksne for barn til å
komme og snakke om sitt opplegg "Psykologisk førstehjelp". Dette er selvhjelpsverktøy for
barn som lærerne på skolen lærer elevene opp i å bruke, som et ledd i skolens satsing på
psykisk helse.
4. Foreldremøter
Foreldremøtene avholdes i februar og mars. Alle skal ha fått invitasjon som ranselpost. FAU
oppfordrer alle foreldre til å stille på foreldremøtene. Kontaktlærer, FAU-representant og
klassekontakt forbereder møtene i fellesskap.
5. Aktivitetsskolen
Aktivitetsskolen oppfordrer alle foreldre til å gi beskjed om hva slags aktiviteter utenfor Aks.
som barna er påmeldt. Aks. bruker mye ressurser på å hjelpe barn til ulike aktiviteter. Dette er
en service som er mindre ressurskrevende å utføre hvis Aks. faktisk har informasjon om hvor
og hva elevene skal.

6. Melkeordningen
Skolens driftsstyre har i møte 18. januar besluttet at skolen ikke skal finansiere utgifter til
distribusjon av melk. Skolen begrunner dette med en presset økonomisk situasjon. Det er også
mindre enn halvparten av skolens elever som er med på ordningen. Ordningen med
foreldrebetaling for distribusjon av melk fortsetter derfor som før. Alle foreldre med barn i
melkeordningen må derfor være forberedt på en årlig faktura på kr. 130 (2015) for å
finansiere vaktmesterens arbeid med dette.
7. Skolemåltidet
Skolens ledelse og kontaktlærerne har på oppfordring fra driftsstyrets leder gjort en
undersøkelse i alle klasser om hvordan ordningen med 15 minutters spisepause fungerer. I all
hovedsak fungerer den greit. De fleste barna har nok tid til å spise maten sin. Undersøkelsen
viser også at noen elever har komplisert mat som det tar tid å spise (f.eks. salater/yoghurt i
flere ulike bokser, nudler). Hva lærerne velger å gjøre i spisingen (se på Supernytt, Newton
etc. eller lese høyt) er et valg læreren tar. Dette valget gjøres ofte på bakgrunn av hva slags
behov det er i klassen og kan/bør derfor ikke gjøres likt for alle klasser. I den grad læreren
kniper litt tid av undervisningen til spising (begynner med spising litt før 11.15), kompenseres
dette ved at klassen har læringsaktiviteter i spisingen (Newton, Supernytt etc., høytlesning).
8. Elevtoalett i 1. etasje
Rektor har informert om at elevtoalettet i første etasje lenge har vært stengt fordi elevene ikke
respekterte krav til å holde god orden og hygiene der inne. Toalettet er nå åpnet igjen, "på
prøve".
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