REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 18.01.11
Tid: 16.30-18.30

Deltakere:

Forfall:

Anne Marie Carolin
Bjørn Heitmann
Arne Farup
Ove Arntsen
Bjørn Inge Furunes
Sissel Johansen
Erik Lewin
Linda Fagerheim

Linda Merethe Hansen
Håvard Schanche

SAKER
1. Gjennomgang av referat fra styremøte 16/11 2011
Elever på leksehjelp og SFO ønsker bedre mat ved endt skoledag. Skolen ønsker å evaluere
situasjonen.

2. Elevtallsituasjonen
63 elever er meldt inn for å begynne i 1 klasse høsten 2011. Det er sannsynlig at dette tallet
vil øke frem mot sommeren. 12 elever har fått avslag på å begynne på Saltvern
1 ny elev begynner på fellesskapet fra høsten, felleskapet sliter med romkapasitet allerede i
dag.
38 elevertrenger spesiell tilrettelegging
75 år spesialundervisning i klassesituasjon

3. Bygg/fremdrift
Heis i AB fløy kommer i 2011
Sekskanten ferdigstilles i vinterferien 2011.
Musikkrommet på C-fløya (ungdomstrinnet) blir endret. På rommene i tilknytning til det
gamle musikkrommet vil veggene rives. Dermed får Saltvern et stort rom som kan samle et
helt trinn, til bruk for trinnundervisning. Musikkrommet flyttes til Salto. Bruken av Salto i
sin nåværende form er usikker.
Fysikk- og kjemirom blir totalrenovert. Videre vil det bli oppussing av G-fløya hvor lærere
får nye teamrom. Disse utbedringer skal være ferdigstilt i 2012.

Videre plan for opprustning av Saltvern utover 2012: Det er ikke bevilget penger for dette
ennå. Bygget til helsesøstrene må renoveres. Fellesskapet på Saltvern har behov for mer plass
grunnet endrede behandlingsmetoder og utstyr. Deretter står gymbygget på ungdomstrinnet
og garderobefasilitetene i gymbygget på barnetrinnet for tur.
Økonomien angående tannklinikken skal opp i formannskapet nå i januar. Byggestart
usikkert.

4. Samarbeid med hjemmet
Timeplan på ungdomstrinnet er uoversiktlig og har mange forkortelser som kan være
vanskelig å forstå. Skolen ser på mulighetene for å gjøre timeplanen mer forståelig
Elevene ved ungdomstrinnet vil avholde undersøkelse blant elevene med fokus på trivsel og
skjult mobbing etter samme metode som de benyttet i fjor. Saltvern ønsker å avholde
brukerundersøkelse for foreldre. Denne undersøkelsen er utarbeidet på nasjonalt plan og
gjennomføres på nettet. Informasjon om undersøkelsen vil bla bli gitt i forbindelse med
foreldremøte og kontaktmøter.

5. Åpen dag
Ønske om å arrangere åpen dag på skolen til høsten

6. Temakvelder
Temakveld for foreldre 12. januar ble utsatt. Det jobbes fortsatt med saken og det ser ut til å
bli en temakveld om rus i første omgang. Forelesere kan komme i slutten av februar. Vi ser
også på muligheten for å få en ny temakveld med politiet angående nettmobbing i mars.

7. Forslag til saksliste for møte i stor-FAU 15 feb
Arne lager utkast som suppleres av de øvrige i FAU-styret, samt skolen.

Erik W. Lewin
Ref.

