REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 14.02. 2012
Tid: 18:00 – 20:00
Deltakere:
Klassekontakter, representanter for FAU-styret 2011/2012, representanter for administrasjonen.
.
Følgende klasser var ikke representert:
1A, 2A, 4B, 4C, 6B, 7B, 8B, 10A, 10D

1. SALTVERN SKOLE status pr januar 2012 V/ REKTOR ANNE MARIE CAROLIN
Utbyggingsstatus: Arbeidet med oppgraderingen av G-fløya. Saltvern skole har gjennom det
rehabliteringsarbeidet som er utført fått 4 nye datarom. Hvert rom har plass til en klasse. Det har
blitt etablert flere alternative rom av typen grupperom rom og seminarrom.
Arbeidet med å opparbeide nye parkering bak ungdomsskolen vil starte opp i løpet av våren.
Elevtall: Elevtallet for 2011/2012 er 711, for skoleåret 2012/2013 så viser innskrivningen så langt
at elevtallet vil bli 700. Det er en utfordring at ca. 15 pst av elevene har behov for spesiell
oppfølging/støtte.
Økonomi: Budsjettet for Saltvern er på 48 millioner, dette er noe mer enn i foregående år og det
er også en økning i forhold til første budsjettforslag. Med pris og lønnsvekst så vil dette reelt sett
bety en reduksjon i rammene i forhold til i fjor.
Miljøundersøkelse: Det vil bli holdt miljøundersøkelse før vinterferien. For klassetrinnene fra 1.
til 4. så vil undersøkelsen være papirbasert. For de øvrige så vil undersøkelsen bli gjennomført
digitalt. Det er lagt stor vekt på å anonymisere svarene.
Endring av klassene: Praksis i dag er at når elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen så ser
skolen på klassesammensetningen på nytt og etablerer nye klasser. Formålet for dette er å etablere
klasser som fungerer best mulig.
Skolen ser nå på muligheten for at en evaluering av klassene og etablering av nye klasser kan skje
gjøres i overgangen mellom 4. og 5. trinnet. Før det blir tatt en endelig beslutning på om dagens
praksis skal endres, så vil dette bli diskutert med foreldrene.

2. INFORMASJON OM NYTT VALGFAG V/OVE ARNTSEN
Valgfag kommer tilbake og de første som vil få tilbud om det nye valgfaget er 8. trinnet fra høsten
2012. I snitt vil valgfaget være to skoletimer pr uke. Valgfaget vil være praktisk innrettet. Det er
mye som fortsatt ikke er avklart angående det nye valgfaget. Det vil bli holdt orienteringsmøter
for de klassene dette gjelder.
De aktuelle fagretningene som er skissert fra departementet er:
a) Produksjon for sal og scene
b) Produksjon av informasjon
c) Produksjon av varer og tjenester
d) Fysisk aktivitet og helse
e) Design og redesign
f) Internasjonal kontakt
g) Teknologi i praksis
Det er ikke klart hvilke fag Saltvern vil tilby. Det vil også trolig også oppstå noen utfordringer i
forhold til at enkelte fag vil bli oppfattet som er attraktiv enn andre slik at ikke alle vil få første
valget sitt oppfylt.

3. GJENNOMGANG AV FAU SIN TILTAKSPLAN V/ARNE FARUP
Arne Farup gikk gjennom “Tiltaksplanen” og ga en status på aktuelle saker i planen. Oppdatert
versjon av tiltaksplan ligger på FAU sitt område på;
http://saltvern.com/Dokumenter/Radsorganer/FAU/1112/Tiltaksplan_SaltvernFAU-18.01.2012.pdf

4. ÅPEN POST
-

Det ble stilt spørsmål om Saltvern sin deltakelse i First Lego League,
http://hjernekraft.org/. Anne Marie orientert om at Saltvern hadde vært gjennom
forskjellig modeller for deltakelse. Ytterpunktene er rent skoledrevet deltakelse til rent
foreldredrevet deltakelse. Det er ikke åpenbart at skolen vil kunne ta ansvaret for å drive
fram deltakelse i First Lego Leauge

-

Det har kommet klager på akustikken på sekskanten. Flere forskjellige aktører med
kunnskap om akustikk har sett på forholdene og konkludert med at noe må gjøres for å få
en demping av lyden i klasserommene.

-

Bjørn Heitman orientert om at kunstgress er anskaffet og at dette kunstgresset vil bli rullet
ut på uteområdet under dugnaden 8. mai.

Bjørn Inge Furunes
referent

