REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)
FOR SEPTEMBER 2016
Sted:
Tid:
Møteleder:
Referent:

Personalrommet, Vinderen skole
mandag 5. september kl. 18.30
Vibeke Heidenreich
Maiken Furre

Oppdatering fra rektor:
Status elever på skolen: Skolen har nå 460 elever, 10-12 flere enn i fjor. Skolen har fortsatt grei
kapasitet, og ingen klasser er fulle. Skolen har tilsatt to nye kontaktlærere.
Oppstart: Rektor mener oppstarten av skoleåret stort sett har vært god. Lærerne innledet det nye
skoleåret med et seminar der de arbeidet spesielt med innholdet i skolens visjon: Med lyst for
læring. Lærerne ble enige om at "lyst for læring" skal gjennomsyre arbeidet på skolen i skoleåret
2016/2017.
Biologiske forskjeller og læring: Etter spørsmål fra FAU om hvordan skolen ser på biologiske
forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder forutsetninger for læring, presiserte rektor at
skolen er opptatt av tilpasset opplæring og differensiert og variert undervisning for alle elever og
elevgrupper. For de minste elevene er det viktig å lære seg rutiner og struktur. Utfordringer med
konsentrasjon håndteres ved hyppige aktivitetsskifter. Det er sjelden elevene jobber med noe mer
enn 10-12 minutter av gangen, før det er skifte av aktivitet.
Elektroniske hjelpemidler i skolen: Skolen har begynt å bruke iPad på lavere trinn. Dette er verktøy
barna kjenner godt (fremfor PC). PC introduseres etter hvert for å utvikle elevenes digitale
ferdigheter. Samtidig viser den nyeste forskningen, som skolen er kjent med, at læring skjer aller
best gjennom skriving for hånd. Skolen legger derfor vekt på å begynne tidlig med skriveopplæring
med blyant og fortsette med dette gjennom hele skoleløpet.
Sykdom blant lærere: FAU stilte spørsmål ved skolens informasjonsrutiner knyttet til lærerfravær.
Rektor informerte om at det normalt ikke informeres hvis en lærer er borte en dag. Ved mer
langvarig fravær skal foreldre få informasjon.
FAU uttrykte ønske om at foreldrene informeres om planlagte lærerfravær, også kortvarige,
gjennom ukeplanen og at skolen i høyere grad også tar seg bryet med å informere om ikke planlagte
fravær (sykdom) og hva slags tiltak som settes i verk.
Foreldremøter: Foreldremøter (kl. 18-20) avholdes 12.9 (1. trinn), 13.9 (5. trinn), 14.9 (4. trinn),
19.9 (2. trinn), 20.9 (3. trinn), 21.9 (6. trinn) og 22.9 (7. trinn). Se skolens hjemmesider. FAU ba
rektor/skoleledelsen informere om ordningen med Trafikkagenten på foreldremøtene.
Skolegården: Skolegården er mye i bruk på ettermiddagstid, noe som forårsaker en viss grad av
forsøpling. Flere søppelkasser er satt opp. Skolen har satt av midler til noe mer lys i skolegården,
som et proaktivt tiltak mot hærverk.
Oppdatering fra Aktivitetsskolen, ved leder for Aks, Kristine Frydenlund
I fjor ble det foretatt en brukerundersøkelse blant alle foreldre med barn i Aktivitetsskolen i
Osloskolen. Dessverre var svarprosenten for Vinderen svært lav, og resultatene kunne ikke brukes.
1

I samarbeid med FAU, bestemte Aks. seg for å gjennomføre en ny undersøkelse slik at man kunne
danne seg en oppfatning av hvordan brukerne vurderer Aktivitetsskolen. Denne undersøkelsen fikk
god oppslutning: for 230 brukere/elever på Aks. (hvorav flere er søsken) var det 148 foreldre som
svarte på undersøkelsen.
På en skala fra 1 til 5 viser resultatene at de fleste (over halvparten eller flere) av foreldrene er
fornøyd (4) eller svært fornøyd (5) med Aks innenfor de ulike områdene som er målt. Det er
generelt få som svarer 1 eller 2. På oppsummeringsspørsmålet om i hvilken grad de er fornøyd med
Aks, svarer 78 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med Aks.
Undersøkelsen viser at Gym og Forsk er spesielt populært. Forsk-tilbudet er derfor blitt utvidet, til
elever på både 2., 3. og 4. trinn. Gym-tilbudet kan ikke utvides på grunn av kapasitetsbegrensninger
i gymsalen. Foreldrenes ønske om sjakk er også imøtekommet. Elevene på 2. og 3. trinn får tilbud
om organisert sjakk, og Aks. har mange sjakkbrett, både store og små, tilgjengelig for alle elever.
Balansen mellom frilek og organisert lek later til å være god. 60 % er fornøyd eller svært fornøyd
med dette. Aks. er tydelig på at frilek er viktig for barna, og at det ligger mye sosial trening og
læring i frilek. FAU er enig i det. Samtidig påpeker FAU at frilek krever et årvåkent blikk fra de
voksne for å se til at/bistå med at alle er inkludert, at alle blir behandlet bra, hjelp til
konflikthåndtering etc.
Det er to forbedringsområder som peker seg tydeligst ut: Leksehjelp og café.
Leksehjelp: Aks. er ikke lovpålagt å ha leksehjelp på 1.-4. trinn, men Aks. har likevel valgt å tilby
det. Ettersom foreldrene i undersøkelsen meldte tilbake at dette ikke fungerer så godt som det
burde, er leksehjelpen nå blitt utvidet fra 30 til 40 minutter, slik at assistenten kan få bedre mulighet
til å sjekke om leksene er riktig gjort. I tillegg vil de ansatte få tydeligere retningslinjer for
gjennomføringen av leksehjelpen. Tiltakene vil bli evaluert nærmere jul, og Aks. vil gjerne ha
tilbakemeldinger om hvordan leksehjelpen fungerer. Det er også viktig å huske på at foreldre bør se
over leksene sammen med barna.
Café: Foreldre etterlyser mer sunn mat på kafeen, ikke minst tilbud om ferske grønnsaker.
Kjøkkenkapasiteten og -forholdene i villaen gjør imidlertid at Mattilsynet setter begrensinger for
hva slags mat som kan serveres. I utgangspunktet kan Aks. bare servere halvfabrikata som
varmebehandles på stedet. Aktivitetsskolen skal ta kontakt med Mattilsynet for å få gjort en ny
vurdering av dette.
Undersøkelsen viser at Aks. kan bli flinkere til å informere foreldrene om hva elevene gjør og
hvilke aktiviteter som tilbys. Aks. vil forsøke å få til det. I forbindelse med opprop orienteres
elevene muntlig om aktiviteter de kan delta på. I tillegg er det hengt opp ukeplan på basene.
Baselederne på Aks. kommer til å delta på årets foreldremøter for å kunne svare på spørsmål. Et
sammendrag fra undersøkelsen er lagt ut på Aks.' hjemmeside, med link fra Facebook. Ellers er det
bare å ta kontakt med baseleder eller Kristine Frydenlund.
Trafikk
 Vaktordningen er i gang, og foreldre på 4. trinn og 2. trinn har allerede tatt sin tørn. Nye 1.
trinnsforeldre skal stå trafikkvakt i uke 44 (1a), 45 (1b) og 46 (1c).
 Nytt av året er at vakt 2 er flyttet fra T-baneskinnene til Jerniakrysset.
 FAU oppfordrer til at man tar sin tørn som trafikkvakt, og gjør sitt for å bli sett.
 Bruk refleksvest og gjør deg synlig for bilistene!
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 FAU kommer til å søke Venneforeningen om å få støtte til refleksvester med stort Vinderen
skole-merke på til alle foreldre på 1.-4. trinn.
FAU oppfordrer til at appen Trafikkagenten brukes aktivt – aller helst av barna, men gjerne
også av voksne. Man kan si fra om alle typer forhold på skoleveien/i skolens nærmiljø. Dette
fungerer veldig bra, og respons på forslag kommer raskt og effektivt.
Endringer som vil komme som et resultat av arbeidet i trafikkgruppen: Det vil bli anlagt fortau i
Tuengen allé vis à vis ved den kinesiske ambassaden slik at det blir fortau på begge sider frem til
Charlotte Andersens vei. Det vil også bli forbudt å parkere øverst i Charlotte Andersens vei. Etaten
jobber også med å få til en bedre løsning for V-krysset Tuengen allé/Svalbardveien, som er et stort,
men uoversiktlig kryss, uten gode muligheter for kryssing over til fortau.
Nye representanter for skoleåret 2016/2017
FAUs møte i september var siste ordinære møtet for skoleåret 2015/2016. Gamle representanter
gjenvelges og nye representanter velges på foreldremøtene i de respektive klassene. FAU kan
gjerne ha både noen medlemmer som har vært med en stund og noen som er nye. Det kan være greit
å skifte litt på hvem som har vervene. Er du interessert i et verv? Meld gjerne din interesse til
nåværende FAU-representant før foreldremøtet! Da kan en eventuell overgang til nye representanter
skje på en god måte for både foreldrekontaktene og foreldrene på foreldremøtene. FAU møtes hver
første mandag i måneden kl. 18.30.
Oppmøte
Representant
ikke valgt ennå
ikke valgt ennå
ikke valgt ennå
Kjersti Westhagen Lunder
Bård Ylvisåker
Geir Førre
Netti Fuglesang
Caia C. Jørgensen
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

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

Til stede
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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