Referat fra FAU-møte Saltvern
Dato: 10. februar 2009
Klokken: 18-20
Sted: Biblioteket, barnetrinnet
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Rektor Anne-Marie orienterte om:
Budsjett for Saltvern skole i 2009
Den største utfordringen for skolen er det høye elevtallet. Skolen har plass til tre klasser på
trinnet. Alle rom i skolen er tatt i bruk, for eksempel har en femteklasse tekstilrommet som
sitt klasserom.
Prognosen for høstens førstetrinn var på 69 nye elever, det er innskrevet 88. Nybygget for
1.klasse tar max 75 elever.
Alternativene for å løse saken kan være ny brakkerigg eller ”tørke støv” av den gamle
”Skaugum” (og flytte lærerne som har fått kontor her annet sted).
Skolen er lovet ekstra midler i forhold til ekstra førsteklasse. I tillegg er det utfordringer i
forhold til elever dem trenger spesiell tilrettelegging. I neste skoleår vil 100 av 722 elever ha
dette behovet, i tillegg er det 22 minoritetselever med særskilt opplæring i norsk.
Elevprognosene treffer dårlig, det trengs et nytt måleinstrument. Grønnåsen og Saltvern skole
har ”kul” på veggene. Usikkerhet også rundt evenuell boligbygging på Rønvikjordene?
Ny skole der?
Skolen har behov for vedlikeholdsmessige investeringer på reparasjon/skifte av takrenner,
ytterdør, gelender, trappeheis etc. (ansvarlig er kommunens eiendomskontor) og innvendig
vedlikehold (som er eget ansvar).
Av kommunens ”krisepott” på 31 mill kroner er 29 mill plassert på skoler, så langt ikke noe
til Saltvern. Pengene skal brukes og går kun til ferdigprosjekterte ting.
Den stipulerte budsjettøkningen for skolen er,
2008 41896100
2009 43148700 Pengene går for det meste til lønnsøkning.
Arbeid mot mobbing/resultat av trivselsundersøkelse
Saken ble presentert av inspektør Ove/Anne Marie.
Lærerne har vært på kurset ”Mitt valg” for å lære mer. Elevene jobbet denne dagen med et
”dagsoppdrag” (oppgaver, engelsk stil etc) og arbeidet presenteres for klassen i etterkant.
Nylig ble det gjort en trivselsundersøkelse blant alle elevene på skolen. Undersøkelsen har
spørsmål om ulike former for mobbing (språkbruk, internett/mobil, fysisk) og spørsmål som
mobber du, blir du mobbet og spørsmål om generell trivsel. For ungdomstrinnet svarte 190 av
220 elever. Resultatet for hele undersøkelsen ikke klart ennå, men viser at noen, men få, blir
mobbet. Det jobbes videre med klassemiljø.
Resultatet av undersøkelsen legges fram når det er ferdig, og den skal gjentas årlig for å ha et
”måleinstrument” på hvordan forholdene er på skolen.

På barnetrinnet ble det i forkant av undersøkelsen jobbet med avklaring av definisjoner, hva er
mobbing, slik at elevene har en felles forståelse. Undersøkelsen er et godt materiale for
klassesamtaler og inneholder ingen overraskelser for lærerne. Før 1.mai skal det i 7. og 10.
trinn gjøres en undersøkelse angående skolemiljø som involverer elever, foreldre og lærere.
Forslag fra salen om at foreldrene i forkant av slike undersøkelser involveres og kan være
med på begrepsavklaring. Det kom opp spørsmål om;
- etterprøving av undersøkelsen? Lærerne har elevsamtaler, spørsmål om mobbing skal
være tema på kontaktmøter. Samarbeid med foreldrene er viktig. Slike undersøkelser
er avhengig av elevenes ærlighet.
- Det ble spurt om resultatet av undersøkelsen kommer til å bli presentert i klassene og
det blir den.
- Spørsmål om skolen er fornøyd med resultatet av undersøkelsen og om det arbeides
konkret, fins en handlingsplan?
Så langt viser undersøkelsen at det er noe å jobbe med. Handlingsplan finnes. Vil
komme tilbake til foreldrene, de holdes orientert.
Miljø/innemiljø
Orientering ved Ove.
Som kjent deles det ut gratis frukt også på ungdomstrinnet. Denne uka er det full stopp i
utdelinga på grunn av gris og rot med frukten. Elevene må finne ut hvordan dette skal
organiseres slik at problemet løses. Saken tas opp av elevrådet.
Evaluering av 10.trinn sitt juleball
Ved FAU leder Bjørn; Juleballet ble etter elevenes ønske og egen organisering holdt på Rica
Hotell. Bare gode tilbakemeldinger og et knirkefritt arrangement!
Regel nr 1 for arrangementet var; én drikker alkohol - alle ut!
Ingen lærere deltok på juleballet.
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Ved nestleder i FAU Arne Farup.
•••

Fra forrige møte er saken med den parkerte bussen i Reinslettveien tatt opp med Salten
buss, som på sin side skal ha tatt det opp med sjåføren. Tilbakemeldinger fra salen viser at
bussen fortsatt er parkert til hinder for elevenes ferdsel. Saken tas etter forslag opp med
Sissel Tverli i Bodø Kommune for å søke om ”parkering forbudt” på dagtid for denne
siden av veien. Når det gjelder brøyting er det tatt opp med kommunen, og har fått grei
tilbakemelding. Siden har det ikke snødd…..

•••

FAU sin tiltaksplan er oppdatert og lagt ut på nettet.
-

Det er avviklet møtet med Morten Melå, leder av oppvekst/kulturkomiteen, der
saken om det høye elevtallet, dårlige prognoser/statistikk og løsninger på det er
tatt opp. Løsninger?
Kortsiktig; tilføring av midler
Langsiktig; mulig med gangbru mellom Einmoveien og Fjellveien slik at
skolekrets Saltvern/Rønvik skole sees mer under ett
Ny skole

Det ble også lagt fram tanker om å komprimere byggeperioden ved skolen ved å søke om
statlige byggemidler? Saken om allaktivitets hus/storstue, uteanlegg/trafikk- og
parkeringsløsninger ble diskutert.
•••

I saken gymbygg/allaktivitetshus er det sendt brev 10.11.08 med svar fra administrasjonen
i kommunen i slutten av jan –09. Essensen i brevet er at de ønsker å klargjøre
Stordalshallen for bruk på dagtid, hvilket er en dårlig løsning for oss: Tidsbruk til/fra
hallen, mister muligheten til ettermiddags/kveldsbruk for skolen og andre idrettslag.
Innspill fra salen om at det er veldig dårlig dekke på gulvet i hallen, og det i IK Junkeren
jobbes med å få kunstgress i Stordalen (ute). I denne saken har også Bjørn og Arne hatt
møtet med Dagfinn Krogh i kommunen.
Det er ikke et ønske fra kommunen å bygge flere gymsaler, men flerbruksbygg. Ber om at
det skisseres en mulig plassering av et eventuelt bygg på Saltvern, noe Håkon Bø har gjort
(se nettsidene). En utvidelse av tannklinikken må tas med i planleggingen, spesielt med
tanke på parkering.

Vår jobbing videre; få forståelse politisk for at en hall er bra for Saltverns skole og nærmiljø.
FAU styret må jobbe politisk for å påvirke saken!
•••

Kommunalt FAU (lagt fram av Bjørn); her jobbes det med hvordan Bodøskolene skal
være. Et eksempel som ikke bør etterfølges er de små klasserommene på nybygget til
Rønvik skole, bygd for 15-16 elever, men brukes av 26. Rommene så trange at elevene må
ha skolesekkene sine på korridoren!

Ang klasseturer kommer kommunalt FAU med et forslag til hvordan dette ønskes organisert. I
forslaget som snart ligger på bordet vil man at klasseturer legges til nærområdet og avvikles i
ferietid.
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Spørsmål angående snø/glatt fra parkering mot 1.klassebygget. Nå har vaktmesteren fått
flott snøfreser, og problemet anses som løst.

•••

•••

Angående 17.mai: Oppfordring til 3.klasseforeldrene, som er ansvarlig for skolens
arrangement, om å komme i gang med arbeidet.
”17.mai boka” med alle tips finnes i administrasjonen. Innspill fra forrige års komité om at
vafler må gjeninnføres. Vafler og loddsalg er det penger å tjene på!

•••

Spørsmål angående skolens bemanning til elevene med spesielle behov, får man ikke nok
midler til å oppfylle loven? Anne-Marie gjorde rede for opplæringslovens §5.1 om
tilrettlagt undervisning. Her står det ingenting om hvor mye tilrettelegging den enkelte
skal, det blir skolens vurdering. Et 5.1vedtak krever omfattende vurdering av ulike
faggrupper. Før fikk skolene penger som følge av enkeltvedtak, nå en generell pott. 60 av
de 100 elevene som krever tilrettelegging ved skolen har et 5.1 vedtak.

•••

Spørsmål om når det blir fotgjengerfelt øverst i Reinslettveien og fortau i veien? Det
jobbes med å påvirke den saken også.

Referent: Hilde Ellingsen Tjønndal

