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1. Informasjon fra administrasjonen om aktuelle saker
Lise, kontaktlærer, på 6.trinn, fortalte om prosjekt i 6.klassens heimkunnskapstimer
der elevene har øvet seg på vask og stell av klær. Til dette har de brukt mengder av
(9 søppelsekker fra skoleåret 07-08) med gjenglemt tøy. Etter idé fra Aspåsen skole
ønsker de å lage et loppemarked av disse klærne. Første time av loppemarkedet er
satt av til at elever og foresatte kan finne igjen sitt gjenglemte tøy, etterpå er mulig å
kjøpe av det resterende for en billig penge. FAU syns dette er en utmerket idé og
sluttet seg til det. Merket tøy sorteres ut. Tøy som er igjen etter loppemarkedet
pakkes/gis bort til et godt formål.
”Finn igjen ditt gjenglemte-tøy”- dagen/loppemarked blir 13. mai. Det blir også kafé
der 6.trinnet baker kake. Nærmere info kommer.
Rektor Anne-Marie orienterte så videre om klassetursaken der bystyret i vedtak
09/30, 31. mars –09, har bestemt følgende;
Vedtak
1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i læreplanen,
gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling.
2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha oversikt over
elevgruppen.
3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan oppfattes som
oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling eller innsamling.
4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og læreplan,
må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen. Dette betyr at
lærerne ikke kan delta på slike turer.
5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på planlagte
læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar

Vedtaket vil gjelde fra de som er åttende klasse nå.
FAU diskuterte rundt vedtaket. Hva slags type tur er det aktuelt å sikte seg inn på ved
en ev klassetur? I følge rektor kan Newton Camp være aktuelt. Hva legges i kostbar?
Forelderbetaling utelukker ikke dugnad?
Foreldrene ønsker at skolen kommer med en avklaring og med forslag/tips til
forankring i lærerplanen og mener det betyr mye at lærer er med på klassetur! Rektor
skal diskutere med FAU-styret. Rektor mener at Bodø-skolene må enes om en
praksis og oppfordrer foreldrene til å komme med innspill. Skolen vil så fort som
mulig komme med en tolkning/avklaring.
2. Status
Arne orienterte om hva FAU-styret siden forrige ”stormøte” har gjort i saken ang
høstens store elevtall og mangel på klasserom. Det har vært avholdt mange møter
og mange forslag til løsning har vært diskutert;

- 19.02.09 møte i samarbeidsutvalget - SU (Bjørn og Anne Gunn)
- I Styremøte 18.3 diskuterte vi m.a hvilke krav som bør stilles til en evt. ny
brakkerigg.
- 19.03.09 møte med rådgiver Dagfinn Krog og kommunaldir. Arne Øvsthus
(Bjørn).Krogh foreslår 3 alternativer:
* Salto omgjøres til klasserom.
* Leie lokaler i nærområdet.
* Brakkerigg i Maskinisten/området mellom Saltvern og Grønnåsen.
- 24.03.09 Brev fra FAU-styret til ordfører Odd Tore Fygle der FAU gir uttrykk for at vi
ønsker en ny brakkerigg til erstatning for den gamle med plassering der det gamle
sykkelskuret står, gjerne en løsning med plass for helsesøster. Det påpekes at en
langsiktige løsning som kan avlaste Saltvern er nødvendig.
I april måned har det vært avholdt møter med Krogh, Øvsthus og eiendomssjef
Tobiassen (kommunen). Etter møtet med eiendomssjefen ble det gjort en befaring av
det gamle svømmebassenget (i gymbygget) sammen med repr. for
adm./lærerne/vaktmesterne m.fl. (Bjørn og Arne). Rommet kan gi plass til 2
klasserom, teamrom og garderobe. Etter befaring ble det 24.04.laget et notat fra
Bjørn og Arne til møte mellom rektor Anne Marie og kom. dir. Arne Øvsthus som
oppsummerer FAUs synspunkter på ulike alternativer. Klasserom i bassengrommet
er OK under visse forutsetninger. Kommunen må samtidig jobbe parallelt med ny
brakkeløsningen. Neste runde i saken er 29.04.09,i formannskapsmøte, der en
forventer vedtak i saken.
Forslaget om bruk av svømmehallen ble diskutert og foreldrene påpeker at
bygningen må sjekkes grundig mht muggsopp, klor og lignende.
Rektor ser for seg at det til høsten blir 4 klasser på første trinn (i førsteklassebygget
og tilstøtende rom), 4 tredjeklasser og delvis 4 åttendeklasser (blir i utgangspunktet 3
klasser, men i enkelte fag fire grupper, f.eks i norsk, men 6 kontaktlærere). Høstens
7. klasse er tiltenkt å bruke et ev. ”nytt” bygg. Rektor fortalte videre at arkitekten som
jobber med skolebygningen nå tegner på et mediatek. Der er 500 m2 i gamle
adm.bygg som, når det er friskmeldt, kan brukes til dette formål. Det vil i så fall
frigjøre 2 bibliotek og 2 datarom, rom som ev. kan brukes til de 12 lærerne som i dag
har kontor/arbeidsplass i gamle ”Skaugum”. Målet er at denne brakkeriggen senest
skal fjernes neste høst. Skolen trenger også flere grupperom for hele skolen og
naturfagrom på barnetrinnet.
3. Åpen post
- spørsmål om oppmaling av paradis, langballbane i skolegården. Rektor sier at når
børstebilen har ryddet kan lærerne/elevene kritte opp hvor de vil ha dette og så
skal vaktmesteren ordne det
- spørsmål om utedugnad??? Rektor lager en ”ønskeliste” over det som trengs å
gjøre og dugnad avtales samme dag som ”loppemarked-dagen”, 13.mai.
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