Første FAU-stormøte
skoleåret 2008-2009
22.september 2008
1. Formann i FAU, Bjørn Heitmann, og rektor Anne M. Carolin, ønsker velkommen
2. Presentasjon av Saltvern Skolekorps v/dirigent Heidi Sivertsen
- flere medlemmer ønskelig
- pr.dato ca. 35 m/nye aspiranter
- musikkinstrumenter i musikkfaget på skolen, i stedet for blokkfløyte ?? for ”å
trigge” interesse og gjøre musikkorpset attraktivt
3. ”Rektors hjørne” – info vedr. Saltvern skole generelt, presentasjon av lederne på
barne- og ungdomstrinnene – hhv. Berit Kristensen og Ove Arntzen
Stadig flere elever, stadig for lite klasserom, fagrom er mangelvare – skolekjøkken,
tekstilrom, etc….er mangelvare – en konstant utfordring
First LEGO league også i år – stor satsning 3 lag fra Saltvern
Nye aktivitetstilbud til elevene – vekt på frilutsliv/miljø
PILOT i denne sammenheng forut for mulig alternativ til tradisjonell leirskole
– NEWTON CAMP
Elevråd både på barne-, og ungdomstrinnet – info på et senere FAU-møte
4. Helsesøster presenterer tilbud og tilgjengelighet – 3 dager pr.uke – man/ons/tors
Ønsker å være støttespiller/diskusjonspartner/veileder for alle elever og
evnt. Foreldre
Fokus på trivsel – essensielt på Saltvern skole – Anti-Mobbe-Manifestet står fast
Ny info-brosjyre vedr. nødvendig medisinbruk og barn på skolen tilgjengelig
LUS fremdeles et problem på skolen – SJEKK ONGAN !!
Helsesøster på Saltvern - Inger Øvereng - tilbyr både somatisk (kroppslig) og psykisk
helsevern – Mye fokus på vanskeligstilte unger og tiltak – finnes også fysioterapeut
tilgjengelig i spesielle tilfeller
Gruppe for hjelp til barn i skilsmisse-rammede familier
Helsesøster har utarbeidet egen ”Info-folder”
5. Kontaktforeldrenes oppgaver og utfordringer – følge opp og se til at planverk følges
og at elevene trives
- beherske digitale verktøy
- nasjonale prøver
- ungdommenes valg – styrke dem i ungdomstrinnet for å hindre ”drop outs”
- bl.a gir skolen innføring i disse problemene – arbeidsuke, bedriftsbesøk,
messebesøk
- SFO – husk å melde fra v/avhenting av barna !!!!
6. FAU`s tiltaksplan – se eget innholdsrikt vedlegg - gjennomgåes m/kommentarer. Det
jobbes utrettelig og aktivt for bedring av alle saltvernungenes hverdag – både i
skolemiljøet, på skolevei og mtp. fremtidig organisering – inntaksoner igjen aktive,
hva med søskenfamilier ?? Saltvern har ikke lenger plass til ”nye unger”
FAU jobber også for bedring av innholdmessige faktorer – strategier, kvalitet, etc…

Nytt gymnastikk-bygg prioriteres i inneværende periode.
7. Anne M. Carolin gir en kort redegjørelse vedrørende utemiljøet på skolen, problem
med mangel på parkeringsplasser og hensettelse av utrangerte kjøretøy.
8. VALG av nytt FAU-styre – 4 blir sittende, 3 nye må velges
-

Hilde Tjønndal
Erik Lewin
Sissel Johansen

-------

repr. fra 2.klasse
repr. fra 1. og 3.klasse
repr. fra 8.klasse

9. Diverse
Enkelte foreldre melder problemer med inneklimaet – bl.a bruk av vinduer,
ventilasjonssystemet er rel. nytt, men stadig kommer klager på dårlig luft/inneklima
- dette taes på alvor av FAU`s styre - óg rektor
Noen mener det er FOR mye store stein og ”farer” i skolegården – spesielt mtp.
vinter, snø og is – det ER meldt videre til arkitekt og styringsråd – følges opp
Kort diskusjon vedrørende mail-lister og lovlighet, viktig for samhandling i
foreldregruppene
Svømming – det elevene har, er ikke det som ble lovet da bassenget ble stengt, men
de har et brukbart og fullt utnyttet tilbud i dag – mer enn i 2007 – enda mer i fremtid ?
Oppfordring til aktiv bruk av skolens hjemmeside www.saltvern.com
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