TILTAKSPLAN SALTVERN FAU 2006 - 2007 (Kortversjon)
(Sist oppdatert: 10.09.07

(side 1)

INNSATSOMRÅDER

MÅL

(1) SKOLEBYGNINGENE

Bidra til at det bevilges penger
til nybygg, ombygging og
vedlikehold.

Saltvern skole - ombygging
(generelt)

TILTAK GJENNOMFØRT
AV SALTVERN FAU 2006 -2007

Brev til gruppelederne i bystyret (des. -06).

Gymbygget (u-trinnet)

STATUS PR. 10.09.2007

Ingen penger satt av i økonomiplanen for 2007 til 2010.
Tidligere planlagt prosjekt ikke
fullfinansiert. Kr. 200.000,satt av i Bodø kom. sitt budsjett
for 2007 til skifte av golvbelegg.
Tiltaket er ikke gjennomført.

Tilbygg ved 6-kanten

Bidra til at det bevilges penger
til utbygging i Bodø kommunes
budsjett for 2007.

Separate do barnetrinnet

a) Bygge nye do.
b) Lås som barna ikke kan
åpne utenifra.

Oppfølging i forhold til bystyrets behandling (des. 06).

16,5 mill satt av i Bodø kommune
sitt budsjett for 2007. I tillegg
kommer 1,5 mill til uteområdet
rundt bygget + avkjøringslomme
i Kleivaveien. Ferdig i 3. uke av okt.
Planlagt ferdig i 3. uke av okt. -07.
Ingen konkrete planer.

(2) SKOLENS UTEROM
Prosjekt uterom

Sikre midler til iverksetting av
tiltakene i prosjekt uterom.

Gjerdet rundt skolen

Repareres

Styret har holdt seg løpende orientert om arbeidet.
Sjekket forslag til budsjett før behandlingen
i formannskapet og bystyret i desember 2006.
Mediaoppslag før skolestart høsten 2007 om uferdig
skolegård før skolestart.

4 mill til opprusting av skolegårder
satt av i kommunens budsjett
i 2007 og 2008. 1 mill i 2009.
Bodø bydrift har gjennomført tiltak
høsten 2007.

INNSATSOMRÅDER

MÅL

Trafikk/parkering i skolegården

Sperre muligheten for innkjøring fra baksida.
Etablere bom som fungerer.

TILTAK GJENNOMFØRT
AV SALTVERN FAU 2006 -2007

(side 2)

STATUS PR. 10.09.2007
Vil bli sperret når nybygget er ferdig.

Ny ballbane med kunstgress
(ev. ballbinge)

Bidra til at enda en til kunstgressbane blir etablert.

Ikke fullført.

Sandvollyballbane

Bygge

Planlagt på ungdomstrinnet.

Basketballbane

Bygge

Flere basketballmål er satt opp.

Dugnad

Gjennomføres våren 2007.

Utsatt til høsten 2007.

(3) TRAFIKKSIKKERHET
Krysset Reinslettveien/
Kirkeveien

Få gjennomført strakstiltak for
å gi bedre sikt ved kryssing.

Bidra til fortgang i etablering
av lyskryss.

Kontaktet kommunen og vegvesenet

Ingen tiltak iverksatt av kommunen.
sin side. Kirkeveien stengt for gjennomkjøring pga. graving.

Kontaktet politikere før budsjettbehandlingen i bystyret
Fulgt opp administrasjonen i kommunen
Fulgt opp Statens Vegvesen

Bystyret bevilget 1 mill for 2007

Kan tidligst stå ferdig høsten 2008.
Avkjøringslomme i Kleivaveien

Bidra til at det blir bevilget
penger til gjennomføring av
planlagt tiltak.

Fulgt med i prosessene fram mot budsjettbehandlingen i bystyret i desember 2006

Skal stå ferdig i 3. uke av oktober,
samtidig som SFO-/1. klassebygget.

Fortau i Kirkeveien fra
Thalleveien til Gjerdåsveien

Bidra til at fortau blir bygd.

Kontaktet kommunen og Statens Vegvesen.

Skulle vært bygd i 2005 men er
utsatt. Problem med erverv av
grunn. Statens vegvesen har saken.
Håp om at fortauet kan bli bygd i 2008.

Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan 2006 - 2010

a) Følge opp planen vedr.
brøyting av fortau.

Kontaktet kommunen. Info om klagemuligheter
lagt ut på skolens hjemmeside.

TILTAK GJENNOMFØRT
AV SALTVERN FAU 2006 -2007

INNSATSOMRÅDER

MÅL

(forts. trafikksikkerhetsplanen)

b) Følge opp vedr. fjerning
trafikkfarlig vegetasjon.

Kontaktet kommunen.

Bedre Lys på skoleveiene

Bidra til at mørke pærer skiftes
raskt.

Lagt ut info på skolens hjemmeside om hvordan tips
kan gis til Bodø energi.

(side 3)

STATUS PR. 10.09.2007
Kommunen ønsker tips, gjerne
med bilder.

Ble vinteren -07 fulgt opp av flere i FAU.

Bidra til at lite opplyste partier
prioriteres i forb. med pågående skifting av PCBarmaturer. (Nye armaturer gir bedre lys.)

Bodø kom. bevilget 3 mill for 2007
og 2008 til utskifting armaturer.

Reguleringsplan for gang/
sykkelvei
Mælen - Hovdejordet

Bidra til at planen sørger
for å tryggere skoleveiene

Kontaktet ansvarlig planlegger i Statens vegvesen.
Kontaktet kommunen.

Plan for strekningen Rønvikkrysset Haugstuveien vil om kort tid bli lagt ut
på høring av Statens vegvesen.

Reguleringsplan Herredshuset/Jernbaneveien

Bidra til at planen sørger
for å tryggere skoleveiene

FAU sendte høringsuttalelse i 2006.
Kontakt med kommunen.

Kommunedelplan Rønvik

Bidra til at planen sørger
for å tryggere skoleveiene

Vært i kontakt med kommunen flere ganger.

Planen er ute på høring. Høringsfristen er 1. oktober. Kommunen
vil arrangere folkemøter, trolig uke 38.

Plan for trafikktiltak rundt Saltvern

FAU-styret holdt løpende orientert om Håkon Bø
sitt arbeid med forslag til trafikktiltak rundt Saltvern

Planen på høring med frist 31.01.07.
Høringsrunden oppsummert aug. -07

Annet

Intervju i forbindelse med Trygg Trafikk sin avis
for Nordland.
Kr. 35.000 fra Sparebank1 Nord-Norge til FAU.

Publisert i januar 2007.
Pengene er mottatt.

1) Kontaktet Børje Ehrstrand.
2) Kontakt med Shjølberg på skolekont. Om
finansiering.

Ingen støtte fra kommunen.

(4) EKSTERN STØTTE
(5) SALTVERN 50 ÅR
Jubileumsseminar med fokus
på integrering

Skaffe penger til tiltak.
Bidra til at rektor Børje
Ehrstrand fra Rinkeby skole i
Sverige kommer til Bodø og
holder foredrag om inkludering
for foreldre og lærere.

Ikke fulgt opp med innspill fra FAU.

Planen "frosset". FAU venter på at ev.
ny plan skal bli lagt ut til høring.

Seminaret gjennomført 21.08.07

INNSATSOMRÅDER

MÅL

(forts. Saltvern 50 år)
Åpen dag 13.09.07

TILTAK GJENNOMFØRT
AV SALTVERN FAU 2006 -2007

STATUS PR. 10.09.2007

FAU ansvarlig for kafé og loddsalg.

Jubileumsfeiring i Bodø spektrum 08.11.07
(6) LÅSBARE SKAP FOR
Avklare mulighetene for å
ELEVENE PÅ U-TRINNET
skaffe brukte skap.
(7) SALTO
Bidra til at lokalene blir mer
(lokalene til ungdomsklubben)
brukt.

Kontakt med kommunen om å få overta
skap fra svømmehallen.
Tatt saken opp med skolen og OK-avdelinga.

(8) BEVILGNINGER FRA FAU

Myggmikrofoner

(9) SKOLEMAT

(side 4)

Avklare om det kan være aktuelt
for Saltvern å delta i kommunen
sin prøveordning med skolemat.

Administrasjonen vurderer innkjøp
innen skolens ordinære budsjett.
Kan brukes til arr. for hele klassetrinn. Nye regler under utvikling.
Etter søknad fra elevrådet har FAU
gitt kr. 13900,- til myggmikrofoner.
1 mill satt av i kommunens budsj.
for 2007. Lav finansiering
gjorde at Saltvern ikke bad om
å få delta.

(10) TILTAK MOT MOBBING
Mobil og internett

Tiltak drøftet i styret.
Informasjon lagt ut på skolens nettside.
Tema på FAU-møtet 31.01.07.
Skolen har stengt bruken av datamaskiner i friminuttene
Gitt innspill med ønske om at kommunalt FAU skal
engasjere seg i følgende saker:

(11) KOMMUNALT
FORELDREUTVALG

* Økte ressurser til drift og opprusting av skolene
gjøres til en viktig sak i forb. med kommunevalget 2007.

* Sette fokus på behovet for trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene.
* Sette fokus på inkludering.
* Skoleruta for 2007/2008.
* Mulig reduksjon i svømmetilbudet.
Bjørn Heitmann representerer Saltvern i kommunalt FAU
(12) SKOLERUTA FOR
2007/2008
Skoleruta som fylkeskommunen
har vedtatt medfører 16 dager
juleferie, ingen vinterferie og 16 dager
påskeferie.

Få en bedre fordeling av feriene
ikke minst av hensyn til foreldre
og barn på småskoletrinnet.

Kontaktet fylkeskommunen og Bodø kommune
Kontaktet kommunalt FAU
Oppslag i Avisa Nordland
Kontaktet Fylkesmannen i Nordland

Vedtaket ble ikke endret.

INNSATSOMRÅDER

MÅL

(13) RØYKING
(14) KONTAKT MED
POLITIKERNE FØR VALGET
OG BUDSJETT FOR BODØ
KOMMUNE 2008

TILTAK GJENNOMFØRT
AV SALTVERN FAU 2006 -2007

STATUS PR. 10.09.2007

Oppslag i Avisa Nordland
Brev til Barneombudet om røykfrie skoler.

Barneombudet jobber med saken.

a) Fokus på skole i valgkampen.
b) Investeringsmidler til Saltvern
i 2008-budsjettet.
Møter gjennomført med politiske partier.

(side 5)

