Referat styremøte Saltvern FAU
Dato:
Klokken:
Sted:
Tilstede:

18.11.2008
16:30 – 18:00
Administrasjonen
Bjørn Heitmann, Arne Farup, Hilde Tjønndal, Sissel Johansen, Bjørn Inge
Furunes, Anne Marie Carolin, Ove Arntsen

Forfall:

Ann Gunn G Dreyer, Erik Lewin

Referent:

Bjørn Inge Furunes

1.

Godkjenning av referat fra styremøtet 20. okt. 2008
Det var ingen kommentarer til referatet.

2. Informasjon fra administrasjonen om aktuelle saker.
a. Skoleruta for 2009/2010 er klar og vil bli lagt ut på Saltvern sin hjemmeside.
b. Saltvern har gjort det godt i Lego League og sender et lag videre til Kongsberg.
c. Nasjonale prøver
Vedtak: Arne lager forslag til uttalelse fra Saltvern FAU. Uttalelsen vil peke på
problemene en offentlig gjøring av resultatene vil kunne skape for små skoler
hvor enkelt elever blir identifiserbar.
d. Erstatning av klær – det har kommet nye retningslinjer. Det blir orientert om
dette på Stor FAU
3. Forslag til budsjett for Bodø kommune 2009
Arne orienterte om status og gjennomførte tiltak
Vedtak: Ingen nye tiltak fra FAU i forhold til dette budsjett forslaget.
4. Allaktivitetshus/gymsal/idrettshall
Arne orienterte om status og gjennomførte tiltak.
FAU har sendt brev til administrasjonen i Bodø kommune med forslag til framdrift.
5. Mobbing på Saltvern
Bjørn orienterte om bakgrunn for saken.
For å møte dette problemet så avholdes det åpent møte om ”Digital mobbing” i regi av
Utekontakten tirsdag 25. november kl 1830. Tilbudet gjelder foreldre av barn på 7. til
10. trinn.
6. Eventuelt
a. Juleball
10. trinnet vurderer å arrangere juleballet utenfor skolen i år. Administrasjonen
mente det kunne bli vanskelig å støtte et arrangement utenfor skolens område.
Det betyr at hvis ballet blir arrangert utenfor skolens område så foreldre stille
som ordensvakter.
Elevene på 10.trinnet vil gjennomføre avstemning for å avgjøre hvor ballet
skal holdes.

b. Skoletur 10. klasse
Ove presenterte forslag fra administrasjonen på rammer for de foreldre drevne
skoleturene på 10. trinnet. Forslaget innholdt forslag på antall dager, beløp og
dugnadsdekning.
Vedtak: Forslaget fra styret presenteres på Stor FAU.
c. Skolegudstjeneste
Forslag fra administrasjonen:
Saltvern skole gjennomfører skolegudstjeneste siste uke før jul. Ikke siste dag.
Elevene som er konfirmanter (9. trinn) deltar med gjennomføringen.
Elever som ikke deltar på skolegudstjenesten får eget opplegg på skolen.
Det vil si at det finnes to tilbud fra skolen: Skolegudstjeneste alternativt annet
opplegg på skolen.
d. Sakliste til FAU-møtet 4.12
Ut fra drøftingene på møtet setter Arne opp et forslag til saksliste som for
innspill sendes på e-post til styret og administrasjonen.

