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

personalrommet, Vinderen skole
mandag 7. mars kl. 18.30
Vibeke Heidenreich
Maiken Furre

1. Oppdatering fra rektor:
Utviklingssamtaler pågår i disse dager. Målet med samtalen er å utvikle elevens forståelse av egen
læring, og hjelpe barnet med å lykkes på skolen. Det er først og fremst foresattes og elevens
samtale, og hvis man ønsker å ta opp noe spesifikt, meld gjerne fra i forkant.
Skriftlige tilbakemeldinger tidligere på året fokuserer på den faglige vurderingen, men
utviklingssamtalen er litt annerledes, og fokuserer også bl.a. på skoletrivsel, arbeidsvaner, orden og
hvordan man jobber/bør jobbe, alene og sammen med andre. Eleven skal bidra til å sette mål for
egen utvikling.
Skolen jobber med å standardisere utviklingssamtalene til en viss grad. I den individuelle
utviklingsplanen (IUP) for hver elev (tilgjengelig via It's Learning, med innlogging fra skolens
hjemmesider), er mål og forventninger knyttet til hvert enkelt fag formulert skriftlig.
Utviklingssamtalene tilpasses hvert enkelt barn, og foreldre oppfordres til å melde fra i forkant hvis
det er spesielle ting man ønsker å ta opp. Et eksempel på det kan være barnas mestring i andre fag
enn norsk, engelsk, matte og naturfag.
Praksis på Vinderen skole er at én av de to årlige utviklingssamtalene foretas med både
kontaktlærer, foresatte og elev til stede, mens den andre evt. kan foregå bare mellom kontaktlærer
og foresatte.
Rektor oppfordrer sterkt til at foreldre holder avtalene og møter opp. Evt. at man melder fra i god
tid hvis man er forhindret, slik at nytt tidspunkt kan avtales.
Skoledrift:
Assisterende rektor er ansatt: Hege Dalen Motzfeldt. Inspektørstillingen er nå lyst ut, i likhet med
noen få ledige lærerstillinger. Skolen har mottatt søknader fra mange kvalifiserte søkere.
Kartleggingsprøver:
Det pågår kartleggingsprøver på skolen – på alle trinn. Skolen trenger disse for å forstå hvordan
undervisningen har fungert - hva som fungerer bra, om man er på rett spor med undervisningen og
hva som evt. må justeres. Rektor er tydelig på at det er nødvendig og verdifullt for skolen å
kartlegge, men viktig å tone ned prestasjonspress hos elevene. Det jobbes mye – spesielt på de
lavere trinnene – med å skape trygghet og ro i forbindelse med kartleggingen. Rektor vil gjerne at
lærerne får beskjed dersom det er elever som er svært nervøse før prøvene.
Vår-semesteret på skolen og aktiviteter:
Årets markering av Earth Hour vil i år skje som en del av skolens "naturfagsdager". Alle klasser vil
ha opplegg utarbeidet av Elveforum: Elevene skal gjøre ulikt forskningsarbeid på vannkvalitet i
Gaustadbekken (atomkartlegging, vannprøver, friskhetsgrad etc).
I slutten av april får alle elever beskjed om kontaktlærer til neste år.
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13. mai: Øvetog i forkant av nasjonaldagen. Foreldre er hjertelig velkommen til å delta. 17. mai er
langhelg, men Vinderen skole blir påmeldt til toget. Det oppfordres til at flest mulig elever blir med.
28.-29. mai: Loppemarked i regi av Vinderen skoles musikkorps. Innsamlingsdager: onsdag 25. mai
og torsdag 26. mai.
31. mai-1. juni: Vennskapsdagene. Inntekten fra markedsdagene går til Gul Dara-prosjektet – et
prosjekt for å støtte jenteskoler i Afghanistan.
FAU har tidligere etterspurt mer tydelig informasjon om programmet for vennskapsdagene, samt
mulighetene for foreldre til å kjøpe produktene til egne barn. I tillegg har det vært reaksjoner på at
arrangementet starter så tidlig på ettermiddagen at mange foreldre har vanskelig for å delta.
Skolen vil se på alternativer for hvordan dagen kan organiseres optimalt og inviterte i den
forbindelse FAU til å delta i planleggingskomiteen.
23. juni: Siste skoledag før sommerferien.
Sommerskole: Også i år vil kurs i regi av Sommerskolen bli avholdt på Vinderen skole – i år i uke
26. Det oppfordres til at flest mulig deltar!
22. august. Skolestart.
2. Trafikkgruppen oppdaterte:
Det blir trafikkaksjon ved FAU senere i vår. Vi kommer til å be politiet stå i selve Vinderenkrysset
og/eller Jerniakrysset.
FAU har bedt rektor undersøke om skolen kan bli med i Trafikkagentene, som kartlegger skoleveier
i Oslo kommune.
FAUs trafikkgruppe har vært i møte med byrådsavdelingen for trafikk og samferdsel og la der frem
en liste over tiltak som FAU mener bør være realistiske å få gjennomført. Trafikkgruppen arbeider
videre med disse tiltakene overfor bydelsutvalget. Kommunen utarbeider nye trafikkplaner for
bydelene etter tur, og bydelsutvalget må være klar med forslag til tiltak når det blir Vestre Akers
tur. Tiltak som FAU jobber videre med å få gjennomført:







Omlegging av hvordan biltrafikken kan ledes fortere ut på ring 3 (krever omprogrammering av
en bompengemåler på ring 3). Formålet med tiltaket er å lede trafikk som ikke skal til og fra
Vinderen, vekk fra Vinderen, Vinderenkrysset og småveiene.
Redusert fartsgrense i Slemdalsveien og Holmenveien over Vinderen (fra dagens 50 til 40 eller
30)
Reduserte muligheter for parkering rundt skolen på dagtid
Ny lysmast for trafikklys i Vinderenkrysset (de som kommer ovenfra ser ikke noe lys i dag)
Forlenget fysisk skille (gjerde) mellom kjørefeltene (10 m.) i Holmenveien utenfor
Fargehandleren og Sporten. Formålet er å unngå forbikjøringer.
Fotgjengerfelt med forhøyning i krysset Tuengen allé/Tuengveien og Tuengen allé/Charlotte
Andersens vei (+ lite fortau som fotgjengere kan stå på ved Charlotte Andersens vei).

3. Foreldreforedrag
Tirsdag 12. april 2016 arrangeres vårens foreldreforedrag.
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Tema: Psykologisk førstehjelp – Hvordan få mentalt sterke barn
Foredraget bygger på temaet Psykologisk førstehjelp, som elevene jobber med dette året. Dette er
en nyttig introduksjon til å få vite mer om hvordan barna kan bevisstgjøres i å ta gode valg i
vanskelige situasjoner de kommer i.
Invitasjon kommer etter påske. Hold av dagen i kalenderen!
4. Aktivitetsskolen
FAU opplever at det for noen foreldre er avstand mellom Aks.' tilbud og foreldrenes forventinger.
FAU ønsker tettere samarbeid rundt innholdet i Aktivitetsskolen og kommer til å ta initiativ overfor
rektor til en brukerundersøkelse.
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
Liv Jørgensen

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
x
x
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