REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) – JUNI 2016
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

personalrommet, Vinderen skole
mandag 13. juni kl. 18.30
Vibeke Heidenreich
Maiken Furre

1. Oppdatering fra rektor
Leirskole: Skolens driftsstyre har vedtatt å forlenge avtalen med Langedrag leirskole etter en
anbudsrunde. Leirskolen viste seg å være konkurransedyktig på pris og har erfaringsmessig god
kvalitet. Avtalen vil gjelde for inneværende skoleårs 3., 4. og 5. trinns elever. Leirskolen skal i
denne perioden foregå på forsommeren, på slutten av 6. klasse.
Skolen har omfattende kostnader med leirskolen (leirskole, transport, overtidsbetaling av lærere).
For å opprettholde tilbudet om fem dagers opphold, må skolen fortsatt be om frivillige gaver fra
foreldrene (ca. 750-1000 kroner pr. elev) og fra Vinderen skoles venner til å gjennomføre turen.
Innsamlingen av penger bør starte så tidlig som mulig i skoleløpet, i regi av klassekontakt og med
støtte fra kontaktlærer. Det er en stor fordel hvis elevene selv kan bidra til å samle inn midler til
leirskolen.
Skolegård: Sykkelparkeringen og nytt inngangsparti foran Aks er nå ferdig. Gummidekke på
fotballbanen ved Haakon den godes vei skal være på plass før ferien. Skolen er i dialog med
Undervisningsbygg om å bedre belysningen i skolegården, et tiltak skolegårdsaksjonen også har
midler igjen til å støtte.
Vennskapsdagene: Skolens elever samlet i år inn kr. 97 000. Pengene er sendt til samarbeidsskolene
i Afghanistan. Skolens ledelse takker foreldrene som har bidratt. Elevene er fornøyd med dagen og
liker å gjøre noe som har betydning og til hjelp for andre.
Skolen har nå samlet inn til samme formål i ti år. Den opprinnelige jenteskolen i Afghanistan som
innsamlingen startet med, er nå i god drift, og vennskapsdagene har de siste årene også omfattet
nærliggende skoler i Afghanistan. På denne bakgrunn vurderer derfor skolens ledelse å finne et nytt
formål for vennskapsdagene. Det er viktig at dette fortsatt er et utdanningsprosjekt. Skolen vil
gjerne ha innspill på andre gode prosjekter som kan støttes.
FAU spilte inn at det er bra med vennskapsdager og at barna samler inn penger til et formål som er
konkret, som de kan forstå og som de kan forholde seg til. FAU mener at et skifte av formål synes
fornuftig sånn at elevene kan gjøre seg godt kjent med et nytt land, kanskje i en ny region. Det er
selvfølgelig vesentlig at skolen velger et prosjekt der de føler seg trygge på at pengene som samles
inn faktisk kommer fram.
Sognsvannsbekken: Vinderen skole har adoptert Sognsvannsbekken. Det skjedde i en fin seremoni
26. mai, med ordføreren til stede. Skolen har nå mottatt adopsjonspapirer, og bekken er allerede tatt
i bruk i undervisningen.
Trafikkagenter: Skriv om Trafikkagentordningen er nå i sekken til barna. Skolens ledelse
understreker at det er en frivillig ordning, og hver elev kan selv bestemme om man vil engasjere seg
i ordningen.
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Administrativt: Skolen får ca. 460 elever til høsten, noe som er godt innenfor forsvarlig kapasitet.
Ingen klasser har flere enn 27 elever. Det blir noe økt lærertetthet på 1.-3. trinn. Skolen oppgraderer
også PC-ene, som begynner å bli for gamle, samt går til innkjøp av noen klassesett med iPad-er.
Aks. ansetter én ny baseleder, for å forsterke sin satsing på 4. trinn.
Oppdatering fra trafikkgruppen:
Trafikkagent: Bymiljøetaten har etablert en ordning der elever har mulighet til å melde fra om
farlige steder på skoleveien gjennom appen "Trafikkagenten". Se www.trafikkagenten.no. FAU
anbefaler og oppfordrer foreldrene til å laste ned appen til smarttelefonen og melde inn forhold på
skoleveien snarest. Alle elevene har fått skjema med individuell kode som ranselpost. Benytt også
sjansen til å like Trafikkagenten på Facebook. Bymiljøetaten bevilger midler til tiltak som en
konsekvens av meldinger de får inn gjennom denne appen. Det er derfor viktig at vi deltar!
Trafikkvakter fra høsten 2016: FAU har nå nye vaktlister klare for høsten 2016. Høstens 4. trinn
starter med trafikkvakter 22. august. FAU konkluderte, etter en grundig diskusjon, med at
trafikkvakt 2 flyttes fra T-banesporet og bort til "Jerniakrysset" (overgangen mellom Jernia og
parfymeri VITA). FAUs trafikkaksjon i høst avdekket stor morgentrafikk og mange farlige
situasjoner i dette krysset. Kommunens egne trafikktellinger viser også at Tuengen allé er svært
trafikkbelastet. Når det står en trafikkvakt i Jerniakrysset, vil både bilister som skal rett frem mot
Vinderenkrysset og bilister som skal svinge til høyre ned Borgenveien/Tuengen allé, bli minnet om
at de kjører på skolevei.
FAUs trafikkaksjon: FAU stod vakt i skolens nærområde 2., 4., 10. og 12. mai. Det var heldigvis
lite trafikk rundt skolen, men desto mer i områdene litt lenger fra skolen. Før høstens trafikkaksjon,
håper FAU at Aks. kan få engasjert elevene i å male opp en "hjertesone" i asfalten utenfor porten ut
mot Ivar Aasens vei for å minne bilistene om at det ikke er tillatt å snu/stoppe foran porten. Det blir
ny trafikkaksjon til høsten, så tidlig som mulig etter at nye 1. klasseforeldre er i gang.
Tiltak som FAU vil gjennomføre i forbindelse med skolestart:
-

Trafikkvakter utplasseres i Vinderenkrysset (1) og i Jerniakrysset (1).
Be om støtte fra Venneforeningen til skilt/flagg til trafikkvakten i Jerniakrysset.
Delta på foreldremøtene med informasjon om trafikksituasjonen og om hvor viktig det er at
barna går til skolen (ikke blir kjørt).
Delta på foreldremøtene på 1. -4. trinn med informasjon om trafikkvaktordningen
Initiere en samtale blant foreldrene på foreldremøtene om hvor det er lurt å gå (unngå de verste
kryssene)
Materiale om trafikk og trafikkvaktordningen vil forenkles noe slik at de viktigste budskapene
kommer tydelig fram til foresatte.
Minne om Trafikkagenten.

Takk til alle foreldre på 1.-4. trinn som har stått trafikkvakt i Vinderenkrysset i år! Oppslutningen
har vært svært nær 100 %. Takk også til alle som har latt barna gå til skolen og til alle som har fulgt
dem i følgegrupper. Slik unngår vi biltrafikk rundt skolen.
Oppdatering fra Aks-gruppa
Spørreundersøkelse til Aks. er klar neste uke. FAU gjennomgår resultatene på sitt møte 5.
september.
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Oppdatering fra Connect-gruppa
Skolen etablerer vennegrupper på 1. trinn også i år. Connect arrangerer klassekontakttreff til høsten.
Melkeordningen
FAU oppfordrer dem som ikke har betalt for distribusjon av melk om å betale. Det blir ny
purrerunde før sommeren.
Skolefotografering
FAU har fremforhandlet en litt redusert pris med Ariel Foto, som viser seg å være
konkurransedyktige på både pris og kvalitet.
FAUs leder
FAU leder benyttet anledningen til å takke representantene for et godt år. Møtene er preget av svært
godt oppmøte og stort engasjement. Siste møte for årets FAU er 5. september, før nye
representanter blir valgt på foreldremøtene. FAU leder oppfordret også FAU representanter til å ta
stilling til om de ønsker å ta gjenvalg, og evt. rekruttere ny representant i forkant av foreldremøtet.
Oppmøte
Representant
Kjersti Westhagen Lunder
Bård Ylvisåker
Geir Førre
Netti Fuglesang
Camilla Reinfjell
Sigrid Eliassen
Petter Gulli
Lena Drønnesund
Thomas Martin Kristensen
Trine Sagaas Rønningen
Lasse Polmar
Lena Mosli
Helena Kruse-Jensen
Alexander Rødsten
Maiken Furre
Vibeke Heidenreich
Kirsti Ellefsen
Hilde Andenæs
Silja Kristoffersen
Ola Peter Krohn Gjessing

Klasse
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b
7c

Til stede

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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