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1. Miriam fra elevrådet på ungdomstrinnet refererte fra elevenes aktivitet. Skolen er meldt
inn i elevorganisasjonen. De har vært på et kurs. Elevorganisasjonen kan hjelpe til med
f.eks elevenes rettigheter. Hjelper til på kort varsel.
Hun informerte hvordan elevene har oppled høsten på Saltvern. Mye uro i elevmiljøet.
Mange samler seg her på kveldene og viser veldig dårlig oppførsel, blant annet med
herværk og drikking. Det flotte skoleområdet har gjort at mange samler seg på skolen på
kveldstid.
I skoletiden er det også problemer med f.eks sykler blir ødelagt og stjålet + rykter om
drikking i skoletiden.
2. Nasjonale prøver. Gode resultater på Saltvern. Både 5. og 8.trinn ligger over kommune, fylkes- og landsgjennomsnitt.
3. Ombygging av gamle svømmehallen og underetasjen blir renovert og blir henholdsvis
klasserom og datarom/mediatek etter hvert.
3. Skolegrenser/inntakssoner. Store elevkull og en overfylt skole gjør at det blir nye
skolegrenser, inntakssoner.
Unntak: Elever i nye første klasser som bor utenfor den nye sonen, men har søsken som
går på Saltvern allerede, skal få gå her.
4. Vaksinering mot svineinfluensa skjer fredag 4. desember. Tilbudet gjelder elever 4. til
10.trinn + personalet.
5. Gjennomgang av liste med uønsket atferd på Saltvern denne høsten.
6. Tiltak mot uønsket atferd. Nattevandring i regi av Røde kors.
Arne Farup fra FAU refererte til opplegget. Se vedlegg
Klassekontaktene skal lage vaktlister på foreldremøtet 8.desember. Disse sendes rektor
og leder i FAU (Bjørn).
Vaktliste. Se vedlegg, sendes 10a og 10b. Disse to klassene skal starte nattevandringen.
7. Foreldremøtet 8. desember. Innkalling til alle foreldrene på ungdomstrinnet.
Første del av møtet er felles på musikkrommet. Deretter klassemøter. Ledes av
kontaktforeldre og kontaktlærer.
8. Arne refererte til slutt om til hva styret i FAU har drevet med i høst.
- økonomisk støtte til elevrådet for å delta i elevorganisasjonen.
- jobber med bassengtilbudet og skyssordningen til elevene ved Saltvern fellesskap.
9. Åpen post: spørsmål ang hjemmetentamen 8.trinn, trafikksikkerhet i forbindelse med
ombygging, oppfordring til SFO - større spredning på personalet når de er ute. Disse
sakene tas med på neste styremøtet i fau.
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