REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 12.10 2010
Tid: 17:30 – ca. 19:30
Deltakere:
Klassekontakter, representanter for FAU-styret 2009/2010, representanter for
administrasjonen og inviterte innledere.
Følgende klasser var ikke representert:
1A, 1B
4B
5A, 5B
6A, 6B
8A, 8B, 8D
9A, 9C
10D

1. SALTVERN SKOLE 2010/2011 V/ REKTOR ANNE MARIE CAROLIN
Elevtall: Antall elever på Saltvern er nå 728. Av disse trenger 109 spesiell
tilrettelegging. 25 er fra andre land og 4 har lulesamisk.
Nettsida: Informasjon om skolen, planer med mer kan en finne på www.saltvern.com
Nye ukeplaner legges ut på fredager.
Uteområdet: Mye er gjort i de seinere åra. Det jobbes nå med å fullføre igangsatte
tiltak.
Bygningene: 6-kanten står nå foran en total renovering. Oppstart vil skje i
november/desember. SFO vil få separat kjøkken. Elevene vil midlertidig flytte til
mediateket og rom like ved. Tre klasserom nærmest gymbygget på ungdomstrinnet
står også for tur.

2. SFO V/ KRISTIN VÅGENES
Leder SFO: Funksjonen som leder for SFO deler Kristin Vågenes med Heidi
Pedersen.
Leksehjelp: For 1.- 4. klasse. 2 timer pr uke: 1 time på tirsdag, ½ time på onsdag og ½
time på torsdag. Mest hensiktsmessig å legge leksehjelpa på slutten av dagen.
Opplegget er fortsatt under utvikling. Etter hvert vil det bli sendt ut et evalueringsskjema.
SFO: Bodø kommune sine vedtekter for SFO ble revidert i juni 2010. De som nå
meldes på har plass ut 4. klasse. Plassen kan sies opp hvis en likevel ikke vil bruke
tilbudet. Bodø kommune går ut fra 15 barn pr. voksen. Dette er dobbelt så mange barn
pr voksen som i barnehagene. Føler at det er vanskelig å legge opp til mer styrt
aktivitet enn det vi har i dag. Disponerer i hovedsak en gymsal etter kl. 14:15. Bruken
må fordeles på de ca. 160 som er med på SFO. Foreldrene oppfordres til å ta kontakt
hvis det er noe de lurer på.

2. INFORMASJON FRA HELSESØSTRENE V/ ANN HEIDI SKJØRSETER
Ann Heidi Skjørseter er helsesøster for 1.-6.-trinnet med kontordag på Saltvern
mandag og onsdag. Tilgjengelig på telefon og mail også de øvrige ukedagene:
75 55 57 51/mob.974-71854/e-post ann.heidi.skjorseter@bodo.kommune.no.
Inger Øvereng er helsesøster for 7.-10. trinnet: 75 55 57 50/mob.974-71923/e-post:
inger.overeng@bodo.kommune.no. Kontortid på Saltvern: Mandag og torsdag.
Helsesøstrene kan involveres i alt som har å gjøre med ungenes helse og trivsel. Også
ved alvorlig sykdom i familien, ulykker og annet som påvirker ungene. Kan også
henvise videre til andre med spesialkompetanse. For 4. klassetrinnet gis det tilbud om
å delta i gruppe for barn som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre.
Helsesøstrene kan også være med og diskutere spørsmål knyttet til barneoppdragelse.
På oppdrag fra Folkehelseinstituttet skal de registrere høyde, vekt og livvidde på
elevene i 3. klasse. Gjennomfører også vaksinering og forebygging mot lus.

3. INFORMASJON OM FAU OG KLASSEKONTAKTENE SITT ARBEID
Brosjyre ble delt ut til klassekontaktene.
Mer informasjon om FAU kan en finne på
http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-149525.html

4. INFORMASJON OM SALTO
Bjørn Heitmann informerte om at ungdomsklubben SALTO er nedlagt og at FAUstyret v/ Bjørn har tatt på seg ansvaret med å leie ut lokalene til bursdager og
klassearrangementer. Ikke utleie fredag, lørdag og søndag. Tilbudet er kun for elever
som går på Saltvern. Leie koster kr 100,- pr time og kr 200,- pr kveld for DJ.
Inntektene går til FAU og dermed videre til elevene. Voksne må alltid være til stede.
Etter utlån skal det ryddes (ikke vaskes) og søppel skal tas med hjem.

5. INFORMASJON OM FAU SIN TILTAKSPLAN
Arne Farup orienterte om FAU sin tiltaksplan. Planen er et verktøy for FAU i
arbeidet med aktuelle saker. Alle kan gjøre seg kjent med tiltaksplanen på
www.saltvern.com.

6. ÅPEN POST
Juleball for 10.-trinnet
Bjørn Heitmann orienterte om at det tradisjonelle juleballet har de to siste årene vært flyttet
fra gymsalen på Saltvern til Rica Hotel. Arrangementet koster det samme som om det hadde
vært arrangert på skolen. Foreldre deltar som vakter. Premissene er klare: Tas en av elevene i
bruk av alkohol er det ut med alle. Tilbakemeldingene fra elever, foreldre og hotellet har
imidlertid vært svært gode.
Svømmeundervisninga
I følge Bodø Spektrum står hele 10.000 elevtimer ubenyttet på årsbasis. Inspektør Ove
Arntsen mente at skolen var flink til å benytte tilbudet. Saltvern har fått tildelt onsdagene.
Hvis en i tillegg skal forsøke å omorganisere undervisningen for å gjøre bruk ledige
enkelttimer, vil dette lett føre til problemer for andre ting som foregår på skolen.

Reglementet i forhold til sykling
Slik reglementet er i dag er det ikke lov å sykle til skolen før en begynner i 5. klasse. Noen
skoler har også satt grensen ved 7. klasse. Fra en av klassekontaktene ble det spurt om det
ikke er mulig å tillate at barn sykler til/fra skolen sammen med en av foreldrene.
Det var enighet om å sende saken videre til FAU-styret.
Operasjon dagsverk
Ove Arntsen orienterte om OD-dagen som er 28. oktober. Saltvern har til nå vært med i 10 år,
selv om arrangementet har størst oppslutning på de videregående skolene. Inntektene går i år
til ungdom i slumstrøk i Brasil. Før OD-dagen vil skolen få besøk fra OD-komiteen i Bodø og
en person fra Brasil. Elevene må selv finne seg en arbeidsgiver. Minsteprisen for et dagsverk
er kr 200. De som ikke vil delta møter på skolen til et eget opplegg.
Fysisk fostring
Det ble stilt spørsmål om hva Saltvern gjør i forhold til den ekstra timen med fysisk fostring
som skal inn på barnetrinnet. Rektor opplyste at grunnskolekontoret har gitt beskjed om at
dette skal skje i friminuttene. Flere syntes dette var underlig, og det var derfor enighet om at
FAU-styret skulle undersøke saken videre.
Rus
Det kom forslag om å arrangere møte for foreldrene om barn/ungdom og rus. Vi må lære å se
faretegnene. Som foreldre må vi være gode “nabokjerringer”, bry oss og si i fra. Samtidig ble
det pekt på at det er viktig med gjensidig informasjon om dette mellom skolen og foreldrene.
Rektor opplyste at helsesøster Inger Øvereng jobber med temaet i forhold til elevene på
ungdomstrinnet. FAU-styret følger opp saken videre.
Nettmobbing og spiseforstyrrelser
Ønske om at nettmobbing og spiseforstyrrelser også settes opp som tema for møter for
foreldrene. Det ble samtidig opplyst at både Utekontakten og Ung i Nordland kan bidra.
Elevrådet i forrige skoleår ønsket å sette slanking og spiseforstyrrelser på dagsorden, men det
planlagte opplegget i vår ble borte i streiken. FAU-styret følger opp saken. Helsesøster Inger
Øvereng vil også bli bedt om å ta dette videre.
Do og dusjer
Spørsmål om det er planer om ytterligere oppgraderinger. Fra skolen ble det svart at det
kommer nytt do på 6-kanten i forbindelse med renoveringen av bygget som starter seinere i
høst.

6. VALG AV NYTT FAU-STYRE FOR SKOLEÅRET 2010/2011
Hilde Ellingsen Tjønndal stilte ikke til gjenvalg. De øvrige medlemmene i FAU-styret i
2009/2010 var villige til å fortsette.
Vedtak:
Leder: Bjørn Heitmann (gjenvalgt) – forelder til elev på 8.-trinnet
Styremedlem: Håvard Schanche (ny) – forelder til elev på 2.-trimmet
Styremedlem: Linda Merete Hansen (ny) – forelder til elev på 3.-trinnet
Styremedlem: Bjørn Inge Furunes (gjenvalgt) – forelder til elever på 6.- og 9.- trinnet
Styremedlem: Sissel Johansen (gjenvalgt) – forelder til elever på 1.- og 10.-trinnet

Styremedlem: Anne Gunn Dreyer (gjenvalgt) – forelder til elever 5.-7.- og 8.-trinnet
Styremedlem: Erik Lewin (gjenvalgt) – forelder til elever på 1.-3.- og 5.-trinnet
Styremedlem: Linda Fagerheim (gjenvalgt) – forelder til elev på fellesskapet
Styremedlem: Arne Farup (gjenvalgt) – forelder til elever på 7.- og 9.-trinnet
Alle valgene var enstemmige.
For øvrig konstituerer styret seg selv.

Arne Farup
referent

