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Deltakere: Klassekontakter, repr. for FAU-styret, rektor Anne Marie Carolin, inspektør Ove
Arntsen og leder Miriam Bugge Andersen fra elevrådet på ungdomstrinnet.
Dag/tid: 26.04/ kl 18:00 – ca kl 19:00

Sak 1: Informasjon fra elevrådet
Elevrådsleder Miriam Andersen orienterte om elevrådets tiltak for å redusere presset mot
slanking, mote, alkohol osv som miljøundersøkelsen avdekket. Undersøkelse avdekket at over
halvparten av elevene følte slankepress og motepress på skolen. Skolen og elevrådet ønsker 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.
Elevrådet har koblet inn helsesøster og Barne-og ungdompsykiatrisk avdeling for å få til en
temadag om emnet. Temadagen vil blant annet bestå av filmvisning og rollespill for å belyse
problemet overfor elevene. Elevrådet satser på at temadagen blir en årlig foreteelse.
Tilsvarende miljøundersøkelse vurderes gjennomført på mellomtrinnet, da problemet
sannsynligvis også finnes her.

Sak 2: Informasjon fra administrasjonen
Plan for renovering av bygningene
Rektor Anne Marie Carolin informerte om at det til Formannskapet vil bli lagt fram ei sak
som anslår det totale behovet for opprusting av bygningene på Saltvern skole. Foreløpig er det
bevilget 25 mill. kroner. Formannskapet har etter oppfordring framskyndet bruken av 5 mill.
kroner fra 2011 til 2010. Mediateket (bibliotek og to datarom) under administrasjonen er nå
tatt i bruk.
Nytt bibliotek og datarom i administrasjonsbygning samt klasserom og grupperom i tidligere
svømmehall er tatt i bruk. Det tidligere biblioteket på barnetrinnet brukes nå til musikkrom for
1.-5.trinn, avlastningsrom for dataundervisning og møterom. Skolen har også tilgang til 3
datavogner med bærbare PC-er. ”Skaugum” (brakkerigg i skolegården) er endelig fjernet.
Noen av klasserommene på barnetrinnet er planlagt malt i løpet av våren og sekskanten vil
etter planen bli pusset opp i løpet av sommeren.
Saltvern skole har kapasitet for 30 klasser. Pr i dag er det 33 klasser på skolen. Skolen håper å
få redusert antall klasser etter hvert. Dette vil frigjøre rom som kan benyttes som fagrom for
naturfag oa.
Antall 1.-klassinger til høsten 2010
Slik det ser ut nå, vil antall elever bli flere enn skolen har kapasitet til.
Nye grenser mot naboskoler må endres.
Leksehjelp på SFO
Alle elever på 1.-4. trinn skal gies et tilbud på 2 timer leksehjelp pr uke fra høsten av. En
mulig løsning er at denne vil være fra 0800-0830 fire dager i uken og at skolestart blir
klokken 0845. Den endelige løsningen er ennå ikke avklart.

Sykling
Inspektør Ove Arntsen orienterte om skolens regler for sykling. Elevene har ikke lov til å
sykle til skolen før i 5. klasse. Foreldrene oppfordres til å følge dette av hensyn til barnas
sikkerhet. Alle må benytte hjelm og syklene må være i teknisk god stand. Elevene skal i
skolens regi sykle kontrollert med en ansvarlig voksen foran og en bak. De som ikke kan
følge reglene får eget opplegg på skolen.
Skolemat
Elevene har tilbud om å kjøpe mat på skolen. Overskudd går til elevrådet.
Tyveri
Elevene har blitt påminnet om ikke å la verdisaker ligge i jakkene når de henges i gangen.
Mange elever på ungdomstrinnet drar i butikken, (Joker eller Mega) for å kjøpe mat. De har
blitt informert om konsekvensene av å bli tatt for nasking i butikken.
Orden på klasserommet
Det er innført premiering for beste orden i klasserommet på ungdomstrinnet. Dette har hjulpet
betraktelig på orden, noe som er til stor hjelp for renholderene.
.

Sak 3: Informasjon fra FAU-styret
Dugnad
11. mai gjennomføres vårdugnad ved skolen. Det vil bli laget en liste hvor hver klasse får
ansvar for tildelte oppgaver. MØT OPP, det blir en sosial ”happening”
Foreldrene i dagens 7. klasse blir ansvarlig for oppstart av patruljering av skoleområdet ved
skolestart til høsten for å være føre var mtp hærverk.
Trafikk-parkering
I forbindelse med bygging av ny tannklinikk har Håkon Bøe tegnet et forslag til løsning på
parkeringsproblemet på skolen. Denne løsningen vil frigjøre uteareal for elevene. FAU jobber
for at byggingen av ny tannklinikk kan benyttes for å få fortau i øvre del av Reinslettveien.
Grunnforholdene på parkeringsplassen v/Skoleveien/Symraveien er dårlige. Skraping og
grusing er bestilt.
Tiltaksplanen for FAU.
Tiltaksplanen ligger på Saltvern sine hjemmesider.
Arne Farup gikk kort gjennom tiltaksplanen utarbeidet av FAU styret. FAU styret vil
prioritere arbeidet med å få midler til videre renovering av skolen.
Svømming for Fellesskapet
Etter problemene i høst med svømming for elevene ved Saltvern Fellesskap, har elevene nå
fått et tilfredsstillende svømmetilbud.

Sak 4: Åpen post
Det kom forslag på at FAU styret sender ut saker det jobbes med på høring til FAU
representanter, slik at disse også kan komme med innspill. Saken vil bli fulgt opp.
Referent: Erik Lewin

