REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ
SALTVERN SKOLE
Dag: 13.04.10
Tid: 16.30 til ca 1750
Deltakere:
Sissel Johansen
Anne Gunn G. Dreyer
Linda Fagerheim
Bjørn Heitmann
Arne Farup

Anne Marie Carolin
Bjørn Inge Furunes
Hilde Ellingsen Tjønndal
Erik Levin
Ove Arntsen

Forfall:
Arne Farup
SAKER
1. Informasjon fra rektor
Elevtallet ved Saltvern: Pr dags dato så er det innskrevet 74 nye elever som skal starte ved
Saltvern fra høsten, disse vil bli fordelt på tre klasser. Regelverket tillater maksimalt 26 elever
pr klasse. På Saltvern er det kun klasserom for 3 klasser på 1. trinnet, slik at hvis det kommer
til flere elever på 1. trinnet så vil det skape store utfordringer på Saltvern.
På 5. trinnet er nesten alle klassene fylt opp til maksgrensen på 26 elever. På grunn av det
høye elevtallet ved Saltvern så er det en utfordring å få en god fordeling av klasserom til alle.
Nye klasserom i gymbygget: Det er etablert to nye klasserom og ett grupperom i gymbygget. I
dag huser de en 5. og en 7. klasse, men fra høsten vil det være to 6. klasser her.
Endringer på 1. til 4. trinnet:
Alle på 1. til 4. trinnet skal få et leksegjøringstilbud fra høsten. Det betyr at elevene
vil få mulighet til å gjøre lekser på skolen. Dette er et frivillig tilbud og vil utgjøre to
timer pr uke. Leksegjøringstilbudet vil bli organisert av de ansatte ved SFO. Hvordan
tilbudet vil bli utformet er under utredning. Vurderinger som vil gjort er bl.a.: Skal
tilbudet gis før eller etter normal skoletid og skal det være en felles praksis i Bodø.
Timetallet for 1. til 4. trinnet økes fra høsten slik at i snitt vil skoledagen bli 5 timer pr
dag for disse trinnene.
Trafikksituasjonen ved Saltvern:
Anne Marie ønsket at FAU tar tak i trafikksituasjonen på og ved Saltvern skole.
 Det er behov for fortau i øvre del av Reinslettveien for å skille biler og gående.
 Det er behov for å få etablert en god parkeringsløsning for Saltvern og samtidig få
frigitt areal som kan tas i bruk som uteareal for skolen.
Håndballturnering: Saltvern vil gjennomføre sin årlige håndballturnering i neste uke.
Turnering avholdes i Stordalen og er en turnering mellom skolene i Bodø.

Brukerundersøkelse: Det vil i den nærmeste framtid bli gjennomført en brukerundersøkelse på
7. og 10. trinnet. Dette er en web basert undersøkelse. Informasjon og passord vil bli sendt ut
til foreldrene.
2. Informasjon fra Oasen
Linda Fagerheim kunne informere om at svømmetilbudet for elevene var kommet tilbake
igjen. Det hadde tidligere blitt innstilt pga mangel på løfteutstyr, men dette er ordnet nå.
3. Diverse
• Den årlige dugnaden på Saltvern holdes 11. mai. Bjørn og Anne Marie vil se på hva
som kan gjøres på dugnaden.
Under dugnaden bør det tilrettelegges slik at foreldre kan få gå gjennom haugen med
igjenglemte klær.
• Neste Stormøte FAU er den 26. mai.

