REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Deltakere: Klassekontakter, repr. for FAU-styret 2008/2009, repr. for administrasjonen og
inviterte innledere.
Dag:
21.09.09
Tid:
18:00 – ca 20:00

Sak 1: Informasjon om situasjonen på Saltvern 2009/2010
Rektor Anne Marie Carolin informerte om:
Saltvern er en skole som fortsatt vokser: Nå 730 elever fordelt på 33 klasser. 7C
holder til i brakka, lærerne sitter 5-6 på teamrom som egentlig bare har plass til 2. Til
jul skal svømmehallen være bygd om til 2 klasserom for 7.-trinnet. Etasjen under
administrasjonen er friskmeldt og skal til jul være bygd om til mediatek med bibliotek
og datarom.
Skolekontoret signaliserer: Ønsker å redusere antallet elever på Saltvern. Ved
høstens innskriving vil en vurdere nøye hvor elevene bor. Max tre førsteklasser til
neste hørt. Skal ikke bli 4-parallellers skole.
– Dette gir utfordringer til politikerne!
Nasjonale prøver i høst: 5. trinnet og 8. trinnet.
Inspektører: Ove Arntsen (ungdomstrinnet) og Berit Kristensen (barnetrinnet)

Sak 2: Informasjon fra helsesøstrene
Ann Heidi Skjørseter (barnetrinnet):
Tlf. 75 55 57 51/mob. 974-71854/ e-post: ann.heidi.skjorseter@bodo.kommune.no
60% stilling – 3 dager i uka: mandag, onsdag og torsdag.
Har faste oppgaver i forhold til elevene på hvert trinn.
Støtte/styrke/veilede i foreldrerollen.
Kan engasjeres i det meste som har med vekst og trivsel å gjøre.
Viktig at foreldrene viser engasjement, viser interesse for vennene og spør.
Ser en noe en er bekymret over i forhold til andre barn skal en tørre å bry seg.
Prosjektet Glade barn i vekst og balanse: Etablerer grupper for barn som er fare for å
utvikle overvekt.
”Zippys venner”: Opplegg for 1. klasse hvor elevene lærer å identifisere og snakke om
følelser.
Barnevaksinasjonsprogrammet: MMR inn i 6. Klasse. Tilbud om vaksinasjon mot
livmorhalskreft i 7. Klasse.
Husk lusesjekken!
Inger Øvereng (ungdomstrinnet):
Tlf: 75 55 57 50/mob. 974-71923/e-post: inger.overeng@bodo.kommune.no
Fast kontortid 2 dager i uka: Mandag og torsdag.
Opplæringsprogram forebyggende psykisk helse: ”Alle har en psykisk helse”. Tar opp
ulike følelser og utfordringer i ungdomstida. Se www.phis.no for mer informasjon.

Jobber også med foreldreveiledning/foreldrerådgiving hvis en trenger råd i forhold til
det å hanskes med egne barn.
Vaksinasjonsprogrammet: BCG-vaksinen (mot tuberkulose) gått ut. Få får i dag
tuberkulose, samtidig er sykdommen enkel å behandle. Få av de som får tuberkulose
blir syke. Norge det siste landet i Europa som slutter å gi denne vaksinen til alle.
Anbefales likevel til de som reiser til land der tuberkulose er vanlig. Kan i så fall
bestilles på vaksinasjonskontoret.
Gruppetilbud for barn som har opplevd at foreldrene har flyttet fra hverandre.
Se for øvrig www.saltvern.com

SAK 3: Informasjon fra politiet
Charlotte Ryen Berg (en av tre i politiet sitt ungdomsteam):
Jobber mot ungdom/ungdomskriminalitet.
Oppfølging av alle straffesaker med gjerningsperson under 18 år.
Forebyggende arbeid både i forhold til de som allerede har begått straffbar handling og
til hele ungdomsgruppa.
Samarbeid med barnevernet.
Tidligere gjennomført bolk for 8.-trinnet om ungdom og rus går ut som oppgave for
teamet.
Teamet jobber tverretatlig, holdningsskapende, oppsøkende og reaktivt.
Vil gjerne unngå at ungdom skal få noe på rullebladet: Heller påtaleunnlatelse +
ungdomskontrakter gjennom ”Felles ansvar”, ledet av Siv Anita Bjørnsen.
Teamet er et lavterskeltilbud. Kan også ringe og drøfte spørsmål anonymt.
Går også inn i mobbesaker.
Har hatt ekstra oppsøkende virksomhet i Saltvernområdet nå i høst.

SAK 4: Informasjon fra SALTO (ungdomsklubben)
Barbro Johansen (fritidsleder SALTO og Gimle):
SALTO er ungdomsklubb/møtested for ungdom fra 8. klasse til 18 år.
7. -trinnet inviteres med på arrangementer før jul og på våren.
Hovedmål er å være møtested for ungdom i Rønvika. Ikke inngangsbillett.
Stabil arbeidsgjeng (alle gutter) som er vakter i kiosken og DJ.
Ønsker flere jenter, både i arbeidsgjengen og som brukere. Planlegger egne
jentekvelder.
Aktivitetsplan settes opp for hvert halvår. Ligger på www.ungdomma.no .
Åpent hver tirsdag fra 19.00 til 22.00 – 32 uker i året. Gymsalen er også tilgjengelig
fra 19.00 til 21.00 når SALTO har åpent. Stengt i desember, samt fra mai til etter
sommerferien.
Mandager og onsdager leies SALTO ut til bursdager o.a. Kr. 100,- pr. time.
FAU-leder Bjørn Heitmann formidler utleie i de månedene når SALTO er stengt.
Se også på Saltvern sin hjemmeside.

SAK 5: Informasjon fra Bodø ungdomshjem
Monica Johnsløv Antonsen (miljøterapeut):
Ungdommene kommer via barnevernet.
Saltvern har i mer enn 20 år tatt imot elevene fra ungdomshjemmet.
Har nå ungdommer på alle tre klassetrinnene.
For at ungdomshjemmet skal få oversikt over skoledagen rapporterer skolen daglig
etter faste kriterier.
Ukentlige møter mellom kontaktlærer og ungdomshjemmet.
En av de ansatte har kontakt med skoleledelsen.
Spørsmål: Hvis det skjer noe rundt disse elevene, hvem kan vi ringe?
Svar: Kan kontakte ungdomshjemmet eller skolen.
Spørsmål: Hva er strategien i forhold til å få de til å fungere i klassene? Hva veit de øvrige
ungene? Svar: Ungdommene presenterer seg, men mange vil ikke være for synlige.
På ungdomshjemmet:
6 plasser på institusjonen.
Setter regler og jobber for å holde de.
”Rigide” på rammer og rutiner – samt tidspunkt for hva og når.
Opptatt av å følge opp klokkeslettene. Bla. obligatorisk ettermiddagstreff og fast tid
for skolearbeid. Gymsal en dag i uka på Mellomåsen.
Gjør sjekkbare avtaler. Alle inne seinest 21.30.
Høsten ofte ei urolig tid.

SAK 6: Informasjon om FAU
Bjørn Heitmann (leder 2008/2009):
Uro i skolegården på kveldstid nå i høst: Hærverk, fyll og rus.
Har nå roet seg betraktelig.
Foreldrene oppfordres likevel til å ta turen innom skolegården.
Ca 10 møter i FAU-styret (2008/2009) og 4 møter i ”stor”-FAU, hvor alle
klassekontaktene er samlet.
Representanter for Saltvern fellesskap og Bodø ungdomshjem inviteres også med på
stor-møtene.
Arne Farup (nestleder 2008/2009):
Gikk gjennom FAU sin tiltaksplan pr. august 2009 og oppsummerte status.
Planen ligger på www.saltvern.com .

SAK 7 Åpen post
Spørsmål om KART: Kartene i klasserommene er i dårlig forfatning. Er det planer om
fornyelse?
Svar fra rektor: Har ca kr. 800,- pr elev pr. år til skolemateriell. Satser derfor heller på å ha
oppdaterte kart digitalt.
Innspill om LYSKRYSSET: Tar lang tid før det blir grønt for fotgjengere i krysset
Reinslettveien/Kirkeveien, selv om bilene stopper på rødt. Fare for at barna mister respekten
for ”den grønne mannen”. Også synd at ikke alle voksne syklister og gående har respekt for
lyskrysset.
Svar fra salen: Kan ha sammenheng med at små barn er vanskelige å se i blindsonen på
gatehjørnene.
Spørsmål om PARKERINGSPLASSEN: Parkeringsplassen på barnetrinnet er nå så hullete at
en blir bekymra for bilene.
Svar fra rektor: Intensjonen er å få bilene ut av skolegården og få denne parkeringsplassen
bort. Ny parkeringsplass kan bli etablert mot Myrvollveien. Skal likevel se nærmere på dette
med grusing av parkeringsplassen.
Innspill om bruk av REFLEKS: Mange elever bruker ikke refleks. Samtidig mangler den
siste biten av Reinslettveien fra Myrvollveien til skolen fortau. Det er heller ikke merket opp
gangfelt i krysset Myrvollveien/Reinslettveien.
Svar fra rektor: Skolen har fått refleks som skal deles ut.
Innspill om SYKLING (inspektør Ove Arntsen): Vi har et problem med sykling og ungdomstrinnet. Mange ser ut til å miste alt de lærte seg på barnetrinnet. Problematisk i forbindelse
med sykling til badeland og til idrettsdag i Mørkvedlia. Har ført til at lærerne nå har sagt nei
til idrettsdag i høst. Vil utfordre elevrådet til å være med på å finne ei løsning på dette.
Innspill om SVØMMEOPPLÆRINGEN: Fysisk aktivitet skal være i fokus, men syns det er
lite svømmeopplæring.
Svar fra rektor: Hver skole får tildelt et visst antall timer i Nordlandsbadet. Prioriterer derfor
begynneropplæring i 3. klasse og oppfølging på 7.- og 8.-trinnet. Badeland har to fast ansatte
svømmelærer i tillegg til lærerne som følger hver gruppe. Hvis noen ikke har lært å svømme
etter 4. klasse, får de ekstra oppfølging.
Innspill om GYMSALENE: Trykket er stort på gymsalene når elevene skal ha to timer gym i
uka. Kan Stordalshallen brukes?
Svar fra rektor: Skolen bruker Stordalshallen noe til turneringer. Men for dette må skolen
betale ekstra leie. *)
*) Sjekket av Bjørn i etter møtet: Stordalsbanen kan brukes uten at skolen trenger å betale noe.
Innspill om KRETSINNDELINGEN: Syns at det bør jobbes for at alle 1. klassingene som
vil får begynne på Saltvern.
Innspill om DUSJENE i gymsalen: Er det tilfelle at det bare er en dusj som virker.
Svar fra rektor: Dusjene er gamle, men det skal være flere enn en som virker. Skal sjekke
dette opp.

SAK 8: VALG AV NYTT FAU-STYRE
Vedtak:
Leder: Bjørn Heitmann (gjenvalgt)
Nestleder: Arne Farup (gjenvalgt)
Styremedlem: Bjørn Inge Furunes (gjenvalgt)
Styremedlem: Sissel Johansen (gjenvalgt)
Styremedlem: Anne Gunn G. Dreyer (gjenvalgt)
Styremedlem: Hilde Ellingsen Tjønndal (gjenvalgt)
Styremedlem: Erik Lewin (gjenvalgt)
Alle valgene var enstemmige.

Arne Farup
referent

