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1. Godkjenning og gjennomgang av referat fra FAU møte 4 desember.
a. Problematikken rundt klasseturer for 10 klassende vil bli diskutert
videre utover i FAU styret
b. Saltvern skole har gjennomført miljøundersøkelse blant skolens
elever for å bekjempe mobbing. Analyse og resultater vil
sannsynligvis foreligge før møte i FAU 10.februar.
2. Budsjett.
a. Anne Marie orienterte om skolens elevprognoser og budsjett.
Med 88 nye elever i første klasse har skolen ufordringer med
hensyn til romdisponering. Avklaring om saken forventes etter 3.
februar.
3. Bjørn Heitmann orienterte om juleballet
for 10. klassingene og hadde bare ros å si om ungdommen.
4. Fremdrift siden forrige FAU møte.
a. Bussen som stod parkert i Reinslettveien og gjorde skoleveien
utrygg for mange elever er fjernet.
b. FAU styret har kalt inn Morten Melå (Arbeiderpartiet) til møte 29/1
5. Ny tannklinikk
a. Kommunen har ikke solgt tomt til kommunen slik FAU styret ble
informert om av Dagfinn Krogh. Anne Gunn sender ut skisser
over ny tannklinikk til FAU styret.
6. Møte med Morten Melø
a. Følgende saker ønskes diskutert med Morten Melø 29/1
b. Tildelingen av midler for oppussing av skolen. FAU ønsker å få
alle midlene på en gang for å bli ferdig med oppussingen., slik at
skolen ikke blir en”byggeplass” i flere år.
c. Elevantallet for 1. klassen. Det store elevkullet som begynner på
skolen i 2009 fører til at det vil bli 4 klasser. Dette medfører at
skolen må omdisponere en del rom og kan ende opp med en ny
brakke for å få plass til en ekstra klasse.
d. Ny idrettshall for skolen og Rønvik. Gymsalen til ungdomskolen
skal saneres og skolen trenger ny gymsal samtidig som
Stordalshallen er sprengt på kapasitet for aktiviteter på kveldstid.
FAU ønsker å fremme forslaget om en ny hall som kan bli gymsal

for Saltvern, avlaste Stordalshallen, og være en ”storstue” for
Saltvern skole.
7. Tentativ saksliste FAU møte 10/2
a. Budsjett 2009, elevprognoser
b. Resultat miljø undersøkelse
c. Evaluering av skoleball
d. Planlegging av skolebygg
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