REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ
SALTVERN SKOLE
Dag: 18.01.12
Tid: 16:30 til 18:15
Deltakere:
Linda Fagerheim
Anne Gunn G. Dreyer
Bjørn Heitmann
Ove Arntsen
Forfall:
Linda Merete Hansen
Sissel Johansen

Monica Grimstad
Arne Farup
Anne Marie Carolin
Bjørn Inge Furunes
Håvar Schanke

SA K E R
1. Informasjon fra rektor
Orienterte om økonomisk status og hvordan elev situasjonen er og hvordan opptaket for
høsten ser ut.
Saltvern Fellesskap er fullt, 8 elever, men det er fortsatt elever som har behov for det tilbudet
som Fellesskapet tilbyr. Det skal være ett møte angående dette i begynnelsen av februar, Anne
Marie vil informere fra dette møtet. FAU ved Bjørn, Arne og Linda vil be om møte med
skolesjefen for å diskutere problemstilling rundt ressurser til Fellesskapet. FAU vil også ta
kontakt med Fylkesmannen for å få vurdert problemstillingen.
Det som må avklares er:
1. Rektor har satt en 50 pst stilling på Fellesskapet som det ikke er budsjettmessig
dekning for. Vi ønsker at Saltvern for refundert dette.
2. Fellesskapet må skilles ut som en egen budsjettmessig enhet.
Budsjettforslaget for Saltvern for 2012 er en reduksjon på ca 300.000,-. Når det det i 2012 er
et lønnsoppgjør så betyr dette at den reelle reduksjonen er større.
Utbygging:
Per Jan 12 så er G-fløy renovert med unntatt rom mot Langåsveien
Halve D-fløy planlagt ferdigstilt rundt påske.
Tannklinikken vil være ferdig ca. 20. februar. Deretter starter arbeidet med etablering av nye
parkeringsplasser.
Digital mobbing:
³'XEHVWHPPHU´5HGG%DUQD7HOHQRUEUXNHVVRPJUXQQODJIRUYLGHUHRSSI¡OJLQJDYGHWWH
arbeidet. Gjelder 5. til 10. trinnet. (http://mobbing.dubestemmer.no/)
Ove forsøker å få besøk av kampanjen ³%UXNKXH´ (http://www.brukhue.com/)
Miljøundersøkelsen vil bli gjennomført i slutten av januar.
  

2. T iltaksplan Saltvern F A U
Arne gikk gjennom tiltaksplanen. Alle oppdateringer vil bli gjort direkte i tiltaksplanen, slik at

de er ikke en del av dette referatet.
FAU representanter i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 2011/2012 er:
- Bjørn Heitmann og Håvar Schanke er representanter
- Anne Gunn G Dreyer er vararepresentant.

