REFERAT
Styremøte i Saltvern FAU
Dato: 29.04.08
Til stede fra styret: Bjørn Heitmann (leder)
Arne Farup (nestleder)
Til stede fra adm.: Anne Marie Carolin
Kurt Danielsen
Forfall:

Anne Gunn G. Dreyer
Elisabeth Finstad
Barbro Holand
Bjørn Inge Furunes

1. Orientering fra rektor om aktuelle saker
Inntaksgrenser: Kommunen har nå laget en oversikt som viser de geografiske
inntaksgrensene for de enkelte skolene. Avvik kan gjøres etter begrunnet søknad fra
foreldrene, eller på grunn av andre særskilte årsaker. Søknader sendes grunnskolekontoret.
Inntak høsten 2008: Slik det ser ut nå vil det til høsten bli 70 elever på 1. klassetrinnet.
Strategi for Bodøskolen 2008 - 2011: Undervisningssjefen sitt forslag til politikerne er nå
offentlig.
Neste skoleår: Administrasjonen jobber nå med planlegging, ma. ressursdisponering.
Prosesser pågår rundt valg av nye skolebøker. Vurderer også å samkjøre ungdomstrinnet og
mellomtrinnet i tid.
Mobilbruk: Skolen ønsker å stramme inn reglene for elevenes bruk av mobiltelefon på
skolens område mellom kl 07.15 - 16.30. Informasjon vil bli sendt ut som ranselpost og lagt
ut på skolens hjemmeside.

2. Aktivitet i FAU siden forrige møte
Stategi Bodøskolen: FAU har gitt høringsuttalelse. Denne ligger på skolens hjemmeside.
Møte med kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell: Bjørn deltok sammen med bla
representanter for lærerne.
Kommunalt FAU: Bjørn har tatt gjenvalg.
Kjøresløyfa: Diverse oppfølging av prosessen knyttet til åpning av den nye kjøresløyfa.
Uteområdet: Har overfor entreprenør og underentreprenør påpekt at diverse arbeider skulle
vært ferdig i oktober 2007. Uteområdet må også snarest ryddes for småstein, også den som er
rundt trærne.
”Gjørmebana”: Arbeider med å innhente alternative pristilbud på drenering av arealet.

3. Status uteområdet + eventuell vårdugnad
I dette skoleåret har spesielt oppfølgingen av arbeidene med uteområdene vært preget av uklar
ansvarsfordeling. Neste onsdag skal rektor delta på et møte i kommunen som skal avklare
ansvaret for oppfølgingen av både til uteområder og bygninger. Arbeidet rundt nybygget er nå
i gang igjen. Anleggsgartner Svein Johansen har fått i oppdrag å sette opp skilt slik at
kjøresløyfa kan åpnes. Skolen skal sørge for at store mengder strøsand og grus blir fjernet fra
skolegårdene før 17. mai. Eventuell vårdugnaden må utsettes til etter 17. mai.

4. Gymsalen på ungdomstrinnet/ ev. bygging av idrettshall
Saken skal opp på møtet med kommunen i neste uke, jfr. sak 3. Før dette møtet er det ønskelig
at FAU lager et notat om behovene. Bjørn og Arne følger opp dette. Bjørn tar også kontakt
med IL Junkeren for å få de til å gjøre det samme.

5. Søknad fra 6. trinnet om dekking av uforutsette utgifter i forbindelse
med trinntur
Turen ble gjennomført i vinter til Vestvatn i Misvær. Uforutsette kostnader gjorde at
oppholdet kom på kr. 3.700 mer enn budsjettert. Ca halvparten har elevene klart å dekke inn
ved å arrangere kantine under balldagen i Stordalshallen. Trinnet har sendt søknad til FAU om
kr. 1.853 til dekking av det resterende.
Tiltaket lå i grenseland mellom skole og foreldrestyrt aktivitet. På møtet ble det avklart at
skolen dekker det gjenstående underskuddet på kr. 1.853,-.

6. Dekking av kostnader knyttet til Saltvern 50 år
FAU har tidligere gitt tilsagn om dekking av kostnader på kr. 6.000,- til informasjonsbrosjyre.
Vedtak: Tilsagnet om kostnadsdekking knyttet til Saltvern 50 år økes til kr. 10.000,-.

7. Utkast til uttalelse 2. gangs høring Kommunedelplan Rønvik/Saltvern
Uttalelsen ble før møtet sendt til styremedlemmene for kommentarer. Høringsfristen går ut i
dag. Vedtak: Uttalelsen sendes.

8. Eventuelt
Møte i ”stor-FAU” arrangeres i mandag, tirsdag eller onsdag i den første uka av juni (uke 23).
Administrasjonen avklarer hvilken dato som passer best. Anne Marie, Bjørn og Arne avklarer
sakslista. Administrasjonen sender ut innkalling til klassekontaktene.

Arne Farup
referent

