REFERAT FRA STYREMØTE I FAU PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 19.10.10
Tid: 16.30 til ca 18.30
Deltakere:
Sissel Johansen
Bjørn Heitmann
Arne Farup
Ove Arntsen
Erik Lewin
Linda Merethe Hansen
Håvard Schanche

Forfall:
Anne Gunn G. Dreyer
Bjørn Inge Furunes
Anne Marie Carolin
Linda Fagerheim

SAKER
1. Presentasjonsrunde
Styreleder ønsket velkommen til de nye medlemmene i styret og en presentasjonsrunde av
møtedeltagerne ble gjennomført.

2. Konstituering med valg av nestleder, sekretær og kasserer
Nestleder: Arne Farup ble enstemmig valgt som nestleder for skoleåret 2010/2011.
Sekretær: Siden sekretærfunksjonen er begrenset til å skrive referat på styremøtene var det
enighet om å la den gå på omgang mellom styremedlemmene.
Kasserer: Styret vedtok enstemmig at Bjørn Heitmann også skal inneha kassererfunksjonen i
2010/2011.
Revisor: Styret vil på neste møte i “stor-FAU” be om at det velges en revisor for skoleåret
2010/2011.

3. Møteplan for 2010/2011
FAU styremøter er planlagt følgende datoer:
16/11-2010
18/1-2011
7/3-2011
12/4-2011
24/5-2011
15/6-2011
Tidsrom: 16:30 – 18:30. Egen innkalling kommer til hvert møte.
Møte i “stor-FAU” er planlagt følgende datoer:
29/11-2010
15/2-2011
3/5-2011
Tidsrom: 18:00 – 20:00. Egen innkalling kommer til hvert møte.
Vårdugnad: 10.5

4. Oppfølging av referatet fra FAU styremøtet 21.09
• Ny tannklinikk: Bjørn har vært i kontakt med Arne Øvsthus i Bodø kommune og tatt
opp problemstillingene knyttet til fortau/parkering.
• Salto: Styret gir Bjørn fullmakt til å kjøpe inn det som trengs av driftsmidler. Større
investeringer drøftes med FAU-styret.

5. Oppfølging av referatet fra FAU stormøtet 12.10
Referatet fra stormøtet 12.10 var ikke ferdig før styremøtet. Styremøtet satt fokus på følgende
saker som ble nevnt på møtet i stor-FAU:
• Elevtallet fra høsten 2011: Det er viktig at FAU følger opp dersom høstens
innskriving medfører for mange elever i 1. klasse neste høst. Det maksimale tallet bør
ligge mellom 70 og 75 elever.
• Rus/mobbing/spiseforstyrrelser: FAU-styret ønsker å arrangere temamøte for
foreldrene på 7.- 10. trinnet om rus, nettmobbing og spiseforstyrrelser. Helst i siste
halvdel av november. Ønske om eksterne forelesere. Linda Merete og Sissel jobber
videre med dette.
• Sykling til skolen: FAU-styret er i utgangspunktet tilfreds med gjeldene reglement,
men ser at det bør drøftes om det i spesielle tilfeller kan dispenseres slik at barn i 1.-5.
klasse kan sykle til/fra skolen i følge med foresatte. Saken tas opp i
Samarbeidsutvalget.
• Ekstra time til fysisk fostring på mellomtrinnet: FAU-styret stiller seg undrende til
at dette skal skje i friminuttene, og vil derfor følge opp saken videre.

6. Kort informasjon fra administrasjonen om aktuelle saker
Ingen saker ut over det som ble drøftet under de andre punktene på sakslista.

7. Gjennomgang av tiltaksplanen for 2009/2010 og prioritering av saker
for 2010/2011
Gjennomgangen utsettes til neste møte. De fire sakene som er nevnt under punkt 5 tas inn i
tiltaksplanen.
	
  

8. Eventuelt
Ingen saker.
Erik Lewin/Arne Farup
Referenter

