R ÅDHUSMØTET 2012
Søknad om midler fra Saltvern skole
– mellom- og ungdomstrinnet –

BAKGRUNN:
Saltvern skole er en 1 - 10 skole med ca 720 elever, og er byens
største. I år har elevene på mellom- og ungdomstrinnene gått sammen
om å sende søknad til Rådhusmøtet.
Saltvern har nå fire datarom med tilsammen 96 datamaskiner. Vi mangler
hodetelefoner til 66 av disse, og skolen har ikke råd til å kjøpe.
Det er ofte vi har behov for å kunne lytte til tekster eller oppgaver fra dataen,
og da er det dumt at alle må høre lyden fra min maskin. Det blir fort kaotisk
når 28 maskiner i et datarom må ha lyden på samtidig. Noen av
hodetelefonene bør ha mikrofon i tillegg. Mikrofon brukes i språkundervisningen og til innspilling av lyd i Audacity, Garageband og andre
programmer.
Vi har nå et flott musikkrom i den tidligere ungdomsklubben Salto. Her er det
en scene med backline som brukes til øvinger og konserter. Vi mangler en god
elektrisk gitar til denne scenen. Den vi har er gam mel, utslitt og har dårlige
stemmeskruer.
Elevrådet ønsker også en automat der elevene kan kjøpe forskjellige drikker
som kaffe, kakao, buljong og annet. Elevene lager en elevbedrift rundt denne
og holder den ren, passer på pengene og holder den oppdatert med
ingredienser etc. Fra før har vi en elevbedrift som selger Rett i koppen,
youghurt og juice, og de ønsker å utvide tilbudet.
Saltvern skole – mellom- og ungdomstrinnet – søker om tilskudd fra
Rådhusmøtet til innkjøp av følgende:
1. Hodetelefoner:
Vi ønsker midler til 50 Philips SHP1900/00
hodetelefoner. Disse er solide og går ikke så lett sund
tror vi.
Pris: 179 x 50 = 8.950,-
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2. Hodetelefoner med mikrofon:
Creative Headset HS-450 Hodetelefon med
mikrofon.
Pris: Kr 190 x 16 = 3.040

3. El-gitar:
Ibanez - RG-350M BK
Pris: 3.995,-

4. Kaffeautomat:
Ca 6000,-

Saltvern skole blir representert med fem elever

Elevrådskontakt vil bli Geir Sørensen

Søknad Rådhusmøtet Saltvern skole 2012 - side 2

