Referat fra Trinnråd (10.trinn)
Torsdag 1. oktober klokken 08.30. på Heimkunnskap.
Tilstede: Thor Hallvard, Tone, Mathilde, Hallvar, Isak, Miriam og Sondre.
Saker:
Sak 1: Informasjon til heimen.
Foreldrene må gå inn på saltvern.com for å få informasjon om hva som skjer. Der ligger blant
annet Rammeplan for hver periode. På førstesida der er det hver uke en info-del.

Sak 2: Juleball 2009
Saltvern har tradisjon i å arrangere juleball for 10. klasse elevene. Forrige skoleår ble dette
flyttet ut av Saltvern skole og ble arrangert på ett av byens hoteller. Hvor skal juleballet være i
år? Tillitselevene må ta opp saken i klassene nå.

Sak 3: Psykisk helse.
Tema ”Psykisk helse” er ett av ulike emner som vi kal jobbe med i skolen. Daglig jobber vi
med psykisk helse og trivsel i klassene. I tillegg til dette vil vi i siste uke før jul legge inn en
dag eller to.

Sak4: Oppholdssted i friminuttene.
Det har den siste tiden vært en del konfrontasjoner mellom elever i 9. klasse og elever i 10.
klasse. For å få en løsning på dette må vi begrense de ulike klassetrinns oppholdsområder. 10.
trinn oppholder seg ikke i Vestibyle eller 1. etasje. De bruker B-inngang og kan også gå
gjennom Vestibylen på tur ut/inn. Elever på 9. trinn skal ikke være i 2. etasje.

Sak5: Yrkesorientering.
Yrkesorientering er et viktig tema nå før elevene skal velge linje på
videregående skole. Over nyttår skal skolen arrangere en INFO-kveld. Da må vi
få hjelp fra dere foreldre. De som kan stille opp og være tilgjengelig med
opplysninger om det yrket som de har/arbeidsplassen, - vil vi komme i kontakt
med. Vi ser for oss et arrangement i gymsalen eller på Salto der det er ”stands”
for de forskjellige yrkene/yrkesgruppene. Vi kommer tilbake til saken.
Sak6: Annet:
Det ble delt ut en del papirer i forbindelse med dette første Trinnrådet i 10. klasse.
-retningslinjer for Trinnråd
-oversikt over lærestoffet på 10. trinn
-utkast til halvårsplan høst 2009-10-05
-skoleruta 2009/2010
Mappe med dissepapirene er sendt ut til de kontaktforeldrene som ikke deltok.
Referent Isak 10A
-med redigering av teamleder.

