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Dag: 17.11.09
Tid: 16.30 til ca 18.30
Deltakere:
Sissel Johansen
Anne Gunn G. Dreyer
Linda Fagerheim
Bjørn Heitmann
Arne Farup
Anne Marie Carolin
Forfall:
Bjørn Inge Furunes
Hilde Ellingsen Tjønndal
Erik Levin
SAKER
1. Informasjon fra rektor
! Nasjonale prøver: Gode resultat på høstens prøver på 5.- og 8.trinnet.
! Svineinfluensa: Elevene på 1. til 3. trinn vil få tilbud vaksinering i Bodø Spektrum,
mens elevene på 4.-10. trinn får tilbud om vaksinering på skolen. De som skal
vaksineres på skolen må ha med skriftlig tillatelse fra foresatte.
! De nye klasserommene i gymbygget på u-trinnet: Ferdigstilling er satt til 15.01.
! Det nye mediateket (under administrasjonen): Ferdigstilling er satt til 23.12.
! Kretsinndelingen: Ved innskriving av nye elever vil de som har søsken på Saltvern få
begynne på skolen, selv om de bor utenfor kretsen.
2. Oppfølging av møte med klassekontaktene på 8.- 10. trinnet
Møtet den 16.11 ble arrangert bl.a. på bakgrunn av høstens problemer med ruteknusing og
annet hærverk på skolen på kveldstid, og økende rusproblematikk i ungdomsmiljøet. Dette
gir grunn for bekymring og iverksetting av tiltak som i stor grad også må involvere hele
foreldregruppen.
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Følgende tiltak blir så langt iverksatt:
Oppfølging i forhold til navngitte elever og deres foresatte.
Politiet skal besøke klassene på ungdomstrinnet.
Elevrådet på ungdomstrinnet involveres.
Drøfte situasjonen og planlagte tiltak på det planlagte møtet i ”stor-FAU” den 1.12.
Om kort tid arrangere informasjonsmøter for foreldrene på 7.-10. trinnet: Trinnvise
infomøter som går over i klassevise foreldremøter. Administrasjonen, kontaktlærerne
og FAU-styret vil delta.
Involvere foreldrene i ordning med nattevandrere: Økt tilstedeværelse av voksne i
skolegården om kveldene.
Så langt ser vi for oss følgende opplegg for ordningen med nattevandrere på Saltvern:
Ordningen etableres så snart som mulig og skal omfatte alle kveldene i uka.
To på vakt fra seinest kl 18.00 til 20.00, og to på vakt fra kl. 20.00 til tidligst 22.00.
Skriftlig rollebeskrivelse utarbeides og gjøres kjent for alle involverte.
Nattevandrerne utstyres med vester lånt av Røde Kors, ev. egne anskaffes.
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De første nattevandrerne verves fra 10.-trinnet.
Videre verving av nattevandrere vil bla skje på de planlagte foreldremøtene i klassene.
I første omgang forventer vi at de foresatte bidrar med ei vakt pr elev.
Ukevise vaktskjema utarbeides av FAU og ukene fordeles på klassene.
Klassekontaktene får ansvaret for å skaffe nattevandrere.
Klassekontaktene sender kopi at utfylte lister til Anne Marie og Bjørn.
Det skisserte opplegget justeres i dialog med Røde Kors og politiet.

3. Oppfølging av saker knyttet til Fellesskapet på Saltvern
! Bassengtilbudet når sykehusbassenget stenger: Timene i Badeland skal nå være på
plass. Fortsatt behov for tilpasset løfteutstyr og tilrettelagte garderober. Lise
Grepperud følger opp dette og kontakter bl.a. Steinar Bang Hansen i Bodø Spektrum
for å sjekke om løfteutstyret på sykehuset kan overføres til Badeland.
! Transporten til og fra skolen: Bjørn innkaller til møte mellom Jan Erik Dahl i
Nordlandsbuss, Roger Fredriksen i Bodø kommune og representanter for fellesskapet.
Bjørn og Linda deltar på vegne av FAU/foreldrene. Dokumentasjon på avvik legges
fram for de ansvarlige. Om nødvendig kan vi bruke Offentlighetsloven for å få tilgang
til kontraktene mellom kommunen og busselskapet.
! Heis i A/B-fløya på ungdomstrinnet: Anne Marie opplyste at heisen som kommunen
har liggende lagret er erklært uegnet. Dette på grunn av svært høye byggekostnader
knyttet til heissjakta. Etablering av trappeheis ned til Salto og mellom 1. og 2. etasje
blir nå vurdert.
4. Saker til neste møte i ”Stor-FAU”
Møtet arrangeres i hht møteplanen tirsdag 1. desember fra kl 18.00. Følgende saker
skal så langt tas med på sakslista:
1. Informasjon fra rektor, bla om:
! resultatene fra høstens nasjonale prøver
! framdrifta i de pågående byggeprosessene
! håndhevingen av kretsinndelingen ved inntak av nye elever
! status etter høstens innskriving av elever
! vaksineringen mot svineinfluensa
2. Hærverk på skolen og uheldige sider ved utvikling i ungdomsmiljøet i Bodø
! rektor og FAU-styret informerer om situasjonen
! informasjon om iverksatte og planlagte tiltak
! drøfting av tiltak for økt involvering av foreldrene
3. FAU-styret informerer om det øvrige arbeidet med tiltaksplanen
4. Åpen post
5. Søknad fra elevrådet på ungdomstrinnet om støtte til dekking av medlemskontingent i
Elevorganisasjonen i Nordland
Elevorganisasjonen har nylig holdt informasjonsmøter på skolen. Den årlige kostnaden er
kr. 8,- pr elev. For skoleåret 2009/2010 vil kontingenten for Saltvern bli kr. 1848,-.
Vedtak: Styret i Saltvern FAU ser positivt på initiativet og ønsker å dekke kontingenten for
skoleåret 2009/2010. Samtidig ber vi om at elevrådet deltar på møtet i ”stor-FAU”den 26.
april, og informerer om erfaringene med medlemskapet. En eventuell videreføring av
støtten i skoleåret 2010/2011 kan vurderes ut fra tilbakemeldingene fra elevrådet.
Arne Farup (referent)
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