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Dag: 29.11 2010
Tid: 18:00 – ca 20:00
Deltakere:
Klassekontakter, samt representanter for FAU-styret 2010/2011, administrasjonen og
helsesøstrene.
Følgende klasser var ikke representert:
1B, 1C
2D
3B, 3C
4A, 4C
5A, 5B
6A, 6B
9A, 9B, 9C
10A, 10B, 10C, 10D
1. Informasjon fra helsesøster på ungdomsskoletrinnet v/ Inger Øvereng.
• Hun har elever fra 7 -10 trinn. Hun jobber for at elevene skal ha en god fysisk og psykisk
helse. De har ett opplegg på alle trinnene for å styrke ungdommenes psykiske helse som
heter ” Alle har en psykisk helse”. Hun har åpen dør mandag og torsdag. Elevene kan også
komme innom for syn og hørselsundersøkelse.
• 8. trinnet har hun faste samtaler med elevene om tema ” hva skal til for å ha det bra i
hverdagen”.
• 9. trinnet har hun seksualundervisning.
• 10. trinnet er det vaksinering av polio.
• Ellers deltar hun på ansvarsgruppemøter ved behov og er på samarbeidsmøter med skolen.
Hun driver også med foreldreveiledning (PMTO) for barn fra 4 til 12 år.
2. Rektors hjørne v/ Anne Marie Carolin
• Siste nytt er at det var innskrivning av 1. klasseelever forrige uke. Det er pr. dags dato 71
elever som har skrevet seg inn. 11 elever ble flyttet til Østbyen skole og 1-2 elever må til
Rønvik. Grensen er fleksibel, men i år er det de som bor bak herredshuset og fra
Einmoveien som må over på andre skoler. Selv de som har søsken på Saltvern er ikke
skjermet lengre. Noen av elevene som ikke fikk plass har søkt skolekontoret om
overflytting til Saltvern. De får i første omgang avslag men kan klage til Fylkesmannen.
Hva Fylkesmannen sier er usikkert. Smertegrensen for antall elever på nybygget er 70.
Årsaken til disse strenge reglene i år er at Saltvern ikke har plass til flere elever, og
problemene forflytter seg videre oppover i trinnene.
• Byggeprosjekt: Sekskanten skal renoveres og fra neste uke skal de to 2. klassene flyttes til
Musiteket og til Tekstilrommet. Oppussingen skal vare i 10 uker og vil være ferdig i uke
11, hvis alt går etter planen. Da vil elevene også få nye pulter og stoler. Neste
oppussingsprosjekt er D-fløyen der tekstil og sløyd holder til. Torsdag 8. desember skal
bystyret bestemme om Saltvern får nye midler til videre oppussing.
• Utviklingen av leksehjelp har fungert bra. Noen har økt dagene og et par har meldt seg av.
Foreldrebetalingen til SFO er redusert for de som har leksehjelp.

3. Informasjon fra FAU-styret v/Arne Farup
• Styret har jobbet med å fokusere på at det trengs en skole til i Rønvikområdet. De har
snakket med skolekontoret, politikere og ordfører om dette temaet. Det kommer hvert år
for mange elever til Saltvern, og det kan ikke fortsette å være slik at Saltvern skal ta imot
flere enn de har plass til. Saltvern kan ikke være større enn tre klasser pr. trinn. FAU vil
fortsette å jobbe for en skole til i området. Det er viktig med langsiktig tenkning, og
kommuneplanen sier at dette området ikke skal bygges mer ut før skolesituasjonen er
avklart. De fleste skolene i sentrum er fulle. Men FAU jobber videre mot politikere og
administrasjonen for å få dem til å ta tak i situasjonen.
• Rådmannen sitt forslag er å øke antall elever pr. lærer. Dette fører til slitne lærere og
dårligere læringsklima. Vi foreldre må si ifra hvis vi ikke ønsker å ha en slik skole.
Saltvern er allerede på smertegrensen i forhold til lærertetthet.
• Tannklinikken skal utvides og FAU har kommet med forslag angående parkering og
fortau. Styret vil ha fortau fra krysset Myrvollveien/Reinslettveien og fram til skolen, samt
ny parkeringsplass mellom D-fløya på ungdomstrinnet og fotballbanen. Dermed kan all
parkering flyttes ut av skolegården. Fotballbanen på ungdomstrinnet vil bli litt mindre,
men samtidig kan parkeringen på barnetrinnet frigis til lekeareal.
• Politiet kommer den 12. januar og skal ha møte med foreldre og elever fra 7. trinn og
oppover om nettmobbing og rus.
• Det jobbes også med å få til en temadag om slanking og helse etter forespørsel fra
elevrådet på u-trinnet.
4. Forslag om å gjennomføre spørreundersøkelse blant foreldrene
• Det ble vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse.
5. Valg av revisor for FAU.
• Bjørg Jørgensen valgt for skoleåret 2010/2011 - etter forslag fra ektemannen.
6. Åpen post
• Skryt fra foreldrene i 6C. De er veldig fornøyde med klassen og lærerne.
• Det ble spørsmål om når måltidene i SFO blir holdt, og hva de får å spise. Det var ingen
som kunne gi sikre svar på det siden ingen fra SFO var tilstede. Rektor tar saken videre.
• Angående bruk av gymsaler: Hvis idrettslagene ikke benytter gymsalen bør de gi beskjed
til skolen, da det er mange som bare ønsker å leie den en gang av og til. Det samme
gjelder når skolen skal ha arrangement i gymsalen, da må de gi beskjed til idrettslagene i
god tid. Det er driftsjef Trine Dreiås som skal kontaktes i forhold til gymsalene.
Neste FAU møte: 15. februar kl. 18:00 til 20:00
Ref: Marianne Hustad

