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Administrasjonen
Per Arne Skjelvik
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Bjørn Heitmann, Per Arne Skjelvik, Anne Gunn G. Dreyer,
Bjørn Inge Furunes, Anne Marie Carolin, Ove Arntsen, Berit Kristensen

1. Leie av lokaler til bursdagsfeiring
Det er nå ikke aktuelt å leie ut sekskanten til bursdagsfeiring lenger. Det eneste
alternativet er nå Salto. Viktig at salto er åpen hele skoleåret.
2. Vedlikeholdsprosjekter
Det er nå relativt betydelige midler tilgjengelig for vedlikeholdsprosjekter.
Flaskehalsen er folk til å planlegge og gjennomføre tiltakene. Administrasjonen
ønsker på kort sikt å bruke det svenske firmaet som står for malingen av Saltvern
til dette. Aktuelle oppgaver er bla.:
- maling av klasserom
- maling av ganger
- nye pulter
- nye stoler
- nye skap
- nye garderober
- nye gardiner
- nye toalett (adskilte jente- og guttetoalett)
- elevskap
NB! Viktig med planlegging av fargebruken!
3. Inngangsparti ungdomsskolen
Her er det planer om å friske opp. Fjerne alle eksisterende planter, legge nye
fliser og beplantning i krukker.
4. Ryddekonkurranse på ungdomstrinnet
Ryddekonkurransen på ungdomstrinnet gjennomføres med stor suksess.
5. Tannklinikken
Det ser ut som om tannklinikken ved Saltvern skal utvides. Planer om utvidelse
foreligger men er ikke vedtatt.
6. Formalisering av kontakten med klassekontaktene
Avtroppende styremedlem Per Arne Skjelvik foreslår at kontakten mellom styret i
FAU og klassekontaktene formaliseres. Dette er viktig for å fange opp signalene
fra ”grasrota”. Alle referater fra klassekontaktene bør sendes til styret i FAU med
direkte oppfølging/rapportering av alle forhold som klassekontaktene tar opp. For
å sikre at alle saker blir fulgt opp på en optimal måte vil det også være en fordel
om styremøtene gjennomføres med større grad av struktur enn i dag. Det betyr
bla innkalling med saksliste hver gang. Det vil også være en fordel om FAU-styret
bruker mindre tid på orienteringer og mer tid på fremtidsrettet arbeid.
7. Stor FAU-møte
Neste stor FAU-møte planlegges mandag 22.9 kl 18:00.

