REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ
SALTVERN SKOLE
Dag: 21.09.10
Tid: 16.30 til ca 1750
Deltakere:
Sissel Johansen
Anne Gunn G. Dreyer
Bjørn Heitmann
Arne Farup

Anne Marie Carolin
Bjørn Inge Furunes
Erik Lewin
Ove Arntsen

Forfall:
Hilde Ellingsen Tjønndal

Linda Fagerheim

SAKER
1. Informasjon fra rektor
Leksehjelp - Alle på 1. til 4. trinnet har fra høsten 2010 fått et leksehjelptilbud. 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. Anne Marie
hadde gjennomgang på hvordan dette ble gjennomført ved Saltvern og hvilke utfordringer
leksehjelpen vil kunne gi i forhold til SFO. Det er i dag 140 elever påmeldt leksehjelp.
Saltvern har med basis i kravene for leksehjelp blitt tilført et 90 prosent
årsverk. Dette årsverket er blitt fordelt mellom de ansatte som gjennomfører leksehjelpen.
Renovering av Saltvern – Anne Marie hadde en gjennomgang av hva som er gjort, videre
framdrift og de økonomiske rammene for dette arbeidet.
Uterommet ved Saltvern – Arbeidet med uterommet er i ferd med å bli ferdigstilt. Dette har
vært et arbeid som har gått over mange år som nå endelig nærmer seg slutten. Arne sender
et skriv til Dagfinn Krogh og ber om at det gjennomføres en slutt evaluering som
synliggjør eventuell punkter som gjenstår og plan for hvordan dette kan avsluttes.
Økonomi – skolen holder budsjettet, men det er en tøff hverdag for å gi et godt tilbud til
alle. Med bakgrunn i den tøffe økonomien så kan det være aktuelt å etablere
kameraovervåking for å sikre at det ikke utøves fysisk hærverk på bygningene. Bruk av
kameraovervåkning har redusert hærverket ved Hunstad skole.
Trafikksituasjonen ved Saltvern – I forbindelse med etablering av ny fylkeskommunal
tannklinikk lokalisert ved Saltvern skole vil det bli etablert noe mer fortau som en del av
denne utbyggingen.
2. Diverse
Disse sakene ønsker FAU å jobbe videre med
1. Nattevandring – er ikke aktuelt før det eventuelt oppstår nye problemer.
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2. Be om møte med Arne Østhus/Bodø kommune for å få avklart problemstillinger med
fortau og parkering ifb med ny Tannklinikk.
3. Se litt på hvordan svømmingen er organisert. Er det f eks nok ressurser tilgjenglig for
å gi et godt tilbud.
4. Regnskap for FAU Saltvern. Regnskapet for FAU Saltvern ble gjennomgått og
godkjent av styret. Saldo for er kr 48.300,5. FAU Saltvern har overtatt ansvaret for utleie av Salto. Utlevering av nøkler og kontakt
med leietakere skjer gjennom Bjørn. I forbindelse med overtakelsen av dette
ansvareret så må FAU se på bookingløsning og et skriftlig reglement for leie av Salto.
Utforming av reglement skjer på neste FAU møte.
6. Hvilke strategi/planer ligger i forhold til anskaffelse prosjektører i klassene
7. Hvordan sikres det at barna får den lovpålagte fysiske aktiviteten. Tas opp med Ann
Mari på neste FAU møte
Stormøte i FAU tirsdag 12. oktober kl 1730 til ca 1930.
Neste ordinære FAU er tirsdag 19. oktober 1630.
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