REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Deltakere: Klassekontakter, repr. for FAU-styret, rektor Anne Marie Carolin, inspektør Ove
Arntsen og leder Miriam Bugge Andersen fra elevrådet på ungdomstrinnet.
Dag/tid: 17.02.10/ kl 18:00 – ca kl 19:00

Sak 1: Nattevandringa
Etter at FAU/foreldrene sin nattevandringa startet i slutten av november forsvant problemene
som tidligere på høsten var i skolegården på ettermiddags- og kveldstid. Leder Miriam i
elevrådet på ungdomstrinnet fortalt at elevene var takknemlige for foreldrene sin innsats.
På møtet var det enighet om at FAU til høsten 2010 skal starte opp nattevandring rett etter
skolestart for å forebygge nye problemer. Samtidig er det viktig å styrke informasjonen til
foreldrene om tiltaket.

Sak 2: Informasjon fra admistrasjonen
Plan for renovering av bygningene
Rektor Anne Marie Carolin informerte om at det til formannskapsmøtet 24.02 legges fram ei
sak som anslår det totale behovet for opprusting av bygningene på Saltvern til å være 62,5
mill. kroner. Foreløpig er det bevilget 30 mill. kroner. Overfor formannskapet foreslås det å
framskynde bruken av 5 mill. kroner fra 2011 til 2010. Mediateket (bibliotek og to datarom)
under administrasjonen er nå under innflytting. De to nye klasserommene og grupperommet i
gymbygget på ungdomstrinnet skal være ferdige etter vinterferien. Oppgradering av resten av
gymbygget er kostnadsberegnet til 7 mill. kroner. Hvis vi får bruke 10 mill. kroner i 2011, 15
mill. i 2012 og 7,5 mill. i 2013, vil vi være i mål med hele oppgraderingen. Det var enighet på
møtet om at FAU-styret skal jobbe overfor kommunen for å få dette på plass.
Miljøundersøkelse
Rektor og Miriam i elevrådet orienterte om miljøundersøkelsen som er under gjennomføring.
Problemstillingene er noe omarbeidet i forhold til forrige gang det ble gjennomført en
liknende undersøkelse. Samtidig ønsker skolen og elevrådet å sette et sterkere fokus på
spiseforstyrrelser. Blant noen elever er det blitt ”umoderne” å spise. Elevene opplever at dette
problemet er større i år enn tidligere. I informasjonsarbeidet mot elevene vurderes det å trekke
inn både en idrettsutøver som har lidd av spiseforstyrrelser samt en ernæringsfysiolog.
LAN
Inspektør Ove Arntsen orienterte om planene for data-LAN på Saltvern. 9.-trinnet står som
arrangør for arrangementet, som skal gjennomføres i gymsalen på barnetrinnet ei helg i
perioden mellom vinterferien og påskeferien. Det er laget egne regler for arrangementet.
Overskuddet, som forventes å bli ca kr 10.000 skal brukes til noe sosialt på trinnet. De
samme som arrangerer LAN i mars, vil få tilbud om å gjennomføre et liknende arrangement
til høsten. Så snart det er etablert datalinjer til gymsalen på u-trinnet, vil arrangementet bli
flyttet dit. Arrangementer er for alle på ungdomstrinnet, begrenset oppad til 50 stk.
Inneværing/tidlig oppmøte
Gjelder elever på barnetrinnet som har med melding hjemmefra om at de er litt syke, slik at de
må få være inne i friminuttene: Skolen har ikke kapasitet til å ha oppsyn med disse. Om kort

tid vil det derfor bli sendt ut informasjon om at hvis elevene er friske nok til å gå på skolen, så
må de også være friske nok til å være ute i friminuttene. Det samme gjelder elever som
kommer tidlig til skolen, selv om skoledagen begynner først kl 08.45.
Brukerundersøkelse rettet mot foreldrene
Undersøkelse vil bli gjennomført. Link til undersøkelsen legges ut på skolen sin hjemmeside,
www.saltvern.com .
Byttedag sportsutstyr
Spørsmålet ble luftet på møtet, men ingen av de frammøtte var interessert i å ta initiativ til å
gjennomføre en slik i dette skoleåret. Spørsmålet vil derfor bli tatt opp igjen til høsten.
Antall 1.-klassinger til høsten 2010
Slik det ser ut nå vil vi få tre passe store 1. klasser med ca 67 elever i hver.
Registrering av fravær på vitnemålet
Fra og med i år vil alt fravær på 8.-10.-trinnet føres opp på avgangsvitnemålet.

Sak 3: Informasjon fra FAU-styret
Håvard Tjora fra TV-serien Blanke ark: Hilde Ellingsen Tjønndal, Sissel Johansen og Erik
Lewin i FAU-styret deltok 28. januar på lærer Håvard Tjora sitt tankevekkende og
inspirerende foredrag i Bodø. Også 10 lærere fra Saltvern, en fra hvert trinn, deltok.
Lysarkene fra foredraget vil bli presentert for de øvrige lærerne på skolen. Rektor opplyste at
skolen i ettertid vil se på egne læringsmetoder i lys av dette.
Trafikkforholdene i skolekretsen: FAU-styret vil prioritere å følge opp tidligere initiativ
overfor kommunen.
Vårdugnaden: FAU planlegger å arrangere dugnaden tirsdag 11. mai. Bautas skal fjerne
brakkeriggen innen 1. Mai.
17. mai: Som vanlig er det 3.-trinnet som har ansvaret for arrangementet på Saltvern etter
skoletoget. ”Kokeboka” for arrangementet ligger i safen på skolen. Skolen vil i samarbeid
med arkitekt Håkon B. Bø sette opp ei liste over hva som bør gjennomføres.

Sak 4: Åpen post
Vil doene på 6-kanten bli pusset opp?
Svar fra rektor: Ja, planene omfatter oppussing av hele bygget, inkludert doene.
Hvilke klasser skal inn i de nye rommene i gym-bygget på ungdomstrinnet?
Svar fra rektor: I vår vil en 7. klasse og en 5. klasse få bruke lokalene.
Referent: Arne Farup

