REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ
SALTVERN SKOLE
Dag: 06.03.12
Tid: 16:30 til 18:20
Deltakere:
Linda Merete Hansen
Sissel Johansen
Bjørn Heitmann
Ove Arntsen
Monica Grimstad
Forfall:
Linda Fagerheim

Arne Farup
Anne Marie Carolin
Bjørn Inge Furunes
Håvar Schanke

SAKER
1. Informasjon fra rektor
Tannklinikken ble ferdigstilt i vinterferien. Arbeidet med opparbeiding av parkeringsplass
starter opp nå.
Det er antatt at D-fløya vil være klar til påske. Det er et klasserom og teamrom i gamle
gymbygget. Naturfag rom og materiell rom, klasserom. Sløyd og tekstil og keramikk gjenstår
og vil ikke bli pusset opp. Det er ikke klart hva gammel parkeringsplass kan brukes til, men
det er planlagt til å bli et utegymnastikk rom.
Gjenværende kritiske arealer som har behov for oppgradering er:
Gymnastikksalen ungdoms-skolen og «Felleskapet».
I gymsalen har ventilasjonsanlegget og tilknyttet varmebatteri sviktet. I de kaldeste periodene
så har temperaturen vært helt ned i 4 grader i salen. Hvis Saltvern ikke får til en løsning på
dette problemet så er alternativet at Stordalen tas i bruk som gymsal. Bruk av Stordalen vil
medføre at elevene vil bruke mer tid til transport til og fra kroppsøvingstimene.
«Fellesskapet» har vokst ut av de arealene de har i dag. Det er i dag flere elever og elevene
har større behov for tekniske hjelpemidler enn det det var planlagt for ved oppstart av
«Fellesskapet». «Fellesskapet» har behov for større arealer og skolen prøver å finne løsning
for å få dekket dette økte areal behovet.
Det ble brukt mye tid på å diskutere hvordan FAU kunne bidra med å løse utfordringen for
gymnastikksalen og «Fellesskapet». Ett første steg vil være å kartlegge kostnaden ved å få ett
nytt ventilasjonsanlegg for gymnastikk salen. Håvar har ansvaret for dette. skolen står ovenfor
2. Felles ordensreglement
Innspills frist 22. mars. Den enkelt i FAU leser og kommenter og sender kommentarene til
Anne Marie.

