Referat fra Saltvern FAU møte
Dato; 4. desember 2008
Klokken : 18-20
Sted: Biblioteket, barneskolen
Møtet ledet av rektor Anne Marie
1. Saltvern Craftcamp: Lærerne Tone og Sigurd viste film/bilder fra pilotcamp som
gikk av stabelen i uke 39. Seksten elever fra 7. trinn var trukket ut til deltakere. Tross
svært dårlig vær fikk deltakerne prøvd seg på ulike aktiviteter som vindmåling, seiling
i joller, lage strøm med vindmøller og solceller, bruke GPS, bygge bro, bo og lage mat
ute. Elevgruppene brukte fotoapparat og videokamera for å dokumentere det de
gjorde. Tone og Sigurd er fornøyd med avviklingen, selv om oppholdet ble en dag
kortere pga det dårlige været. Det meste av utstyr er på plass, men de måtte låne
seiljoller, GPS og vindmålere. Har behov for egen buss og 1-2 gammer/telt til. I år får
de som er 6.klasse tilbud om opplegget, som alternativ til opphold på Vatenlia. Så
langt har en klasse meldt seg på. Videre:
- trenger kommunale leirskolepenger for å drive campen
- venter på godkjenning fra departementet (Newton prosjekt). Blir
opplegget godkjent legges det ut på nett og blir tilgjengelig for alle.
2. Informasjon fra administrasjonen
a. Julegudstjeneste: I tråd med RLE faget skal elevene ha to likeverdige tilbud.
Saltvern vil parallelt med tilbud om skolegudstjeneste før jul også ha et
opplegg på skolen.
b. Juleball 10. trinn: Inspektør Ove orienterte om tradisjonen med julebord for
10.klasse som har vært arrangert i samarbeid lærere elever i ungdomstrinnets
gymsal. Elevenes festkomité har pyntet, bordplassering har vært gjort ved
trekking, god oppslutning blant elevene som møter neste dag kl 10 i finstasen
og så deltatt i gudstjeneste/opplegg på skolen. Prisen har vært 200 kroner. I år
har noen elever tatt initiativ til, og ved avstemming fått stor oppslutning om, å
arrangere juleball på Rica Hotell. Et slikt ”ute-på-byen” arrangement har også
Bankgata U-skole. Fra skolen side trekker man seg nå ut av arrangementet.
Elevrådet skal gi tilbakemelding om hvordan årets arrangement fungerer.
Prisen blir den samme.
c. Registrering av Barnetråkk: ”Barnetråkk” er et nettsted for registrering av
hvilken vei elevene velger til/fra skolen og informasjonen skal brukes til å
trygge skoleveien.
d. Innskriving av elever til 1.klassetrinn 2008/2009; I det nye 1.klassebygget er
det max plass til 75 elever. Det er skrevet inn 99! Rektor mener at gjeldene
inntakssoner må endres og dette skal diskuteres med skolekontoret. Det er
skrevet inn 40 elever ved Rønvik skole.
e. Nasjonale prøver: Saltvern står frem med gode resultater. Meningsutvekslinger
om det er riktig å presentere gode/dårlige skoler i avisene.

f. Erstatning av klær: Tre år på rad har Saltvern opplevd tyveri av nye, dyre
jekker. Dette presser fram at elevene får låsbare skap til sine eiendeler. Tyveri
må anmeldes innen 14 dager. Søknad om erstatning, se skjema/retningslinjer
på Saltverns hjemmesider.
3. Informasjon om FAU styret sitt arbeid ved nestleder Arne. Viser til referatene som
legges ut på nett, men nevner tre saker;
a. Budsjett Bodø Kommune: i kommunen er det kuttet 1 mill på
kompetanseheving for lærerne og et kutt på 2,3 mill fordeles på skolene,
hvorav Saltvern får 190 000 i redusert budsjett. Tidligere er det gitt 30 mill i
investering til skolen over 3 år. Her står 20 mill i rest, men i budsjettet nå
legges det føring for at disse pengene gis over 4 år i stedet for 2. I forkant av
Formannskapets budsjettmøte 14-15 nov kom kommunalt FAU med uttalelse
ang konsekvenser av kutt og FAU styret sendte ut pressemelding. Det ble ikke
gjort noen endringer av budsjettet.
b. Allaktivitetshus: Ungdomstrinnets gymsal er som kjent for dårlig til å bli
pusset opp. FAU styret har hatt Dagfinn Krogh fra OK avd og Håkon Bø
(arkitekt, tidligere tegnet skolens uteanlegg) på møte om hva som skjer med
gymsalen og diskutert behovet for gymsal/allaktivitetshus. Skolen trenger ny
gymsal og kommunen har ansvaret! FAU ønsker at
gymsal/hall/allaktivitetshus/tannklinikkbygging/parkering/utrarealer sees på
under ett. Brev om saken sendt til kommunaldir. Arne Øvsthus.
c. Kommunalt FAU: Saken presentert av Bjørn.
- Felles for skolene er at det liten plass! Den nye formen på skolene,
eks. nybygget Rønvik, der rommene er beregnet for 14-15 elever men
brukes av hele klasser, gjør at elevene har det trangt.
- Liten lærertetthet
- Kommunens budsjettarbeid blir fulgt.
- Staten har tilbudt Bodø kommune avdragsfrie lån.
4. Klassetur for 10.klasse:
Klassene har ulike opplegg og pris/pengeinnsamling til klassetur. Mange klasser har
brukt tur med ”Hvite busser” som mål. Støtte fra Røde Kors på 2000 kroner til denne
er falt bort og turen koster nå 6000/8000 (kort/lang tur). Skoletur med lærer er skolens
ansvar, skal være forankret i lærerplaner og opplæringsloven sier skole/opplæring skal
være gratis.
Saken har vært diskutert i FAU styret med forslag til retningslinjer, drøftet på
grunnskolekontoret (sent notat til orientering)og i utdanningsdept.
Det har vist seg å være et behov for å lage noen retningslinjer for avvikling av
klassetur.
Utgangspunkt for diskusjon;
- hvem skal velge reisemål?
- pristak?

-

organisering, skole/foreldre?
forholdet til skole, undervisning/skolefri?

Innspill fra møtet;
- at lærerne er engasjerte, er ”lim” i klassen og viktige i avviklingen av klassetur
- opplegg til klasseturen fint flettet inn i undervisningen
- sparingen av penger/dugnad kan være positivt, en klasse godt i gang, elevene har
egne kontoer for sin andel av pengene
- store egenandeler for foreldrene
- ikke alle klassene blir enige, vanskelig å enes om reisemål, hvem skal bestemme?
- fokusere mer på å bruke nærmiljøet og f.eks Saltvern Kraftcamp
- klassetur lagt til sommerfeie/skolefri kommer ikke til å bli noe av
På bakgrunn av diskusjonen/innspill lages det forslag til retningslinjer som sendes
kommunalt FAU.
5. Mobbing
Landsomfattende undersøkelse viser at mobbing øker, mest ikkesynlig mobbing. Saltvern
har hatt to saker i høst, skolen får ekstern hjelp til å håndtere dette. Saltvern er ikke
mobbefri, men tar tak i det! Har ulike opplegg for alle trinn, eks. ”Zippy” for barnetrinnet,
fadderopplegg. Skolen har beredskapsplan mot mobbing. Etter initiativ fra FAU har det
vært avholdt informasjonsmøte/foredrag med foreldrene i 7-10.klasse der utekontakten
snakket om digitalmobbing. Bjørn har deltatt på elevrådmøte. Etter meningsutveksling og
diskusjon på møtet bestemmes det at også elevene, på mellom- og ungdomstrinnet, skal få
høre utekontaktens foredrag. Foreldrene må være ”lytteposter”, tips til foreldrekontaktene;
se www.fug.no ”Stopp mobbing. Gode råd til foreldrene.”
6. Åpen post
- Diskusjon rundt trafikksituasjonen i øvre del av Reinslettveien, mange parkerte biler,
deriblant en buss, som presser ungene ut i gata. Bjørn tar kontakt med Nordlandsbuss ang.
flytting av bussen.
- Veiarbeid og brøyting. Forslag fra en forelder om en brøytefri/gravefri periode mellom
kl.8-8.45 når alle ungene bruker skoleveien. Bjørn undersøker saken.
- Etterlyser ”leksehjelp” for foreldrene, eks. mye nytt i matematikkundervisning og
vanskelig å hjelpe ungene med leksene.
- I møte med elevrådene sier ….. at elevene ønsker seg leksehjelp/lengre skoledag og
kunstgress.
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