REFERAT FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 29. nov. 2011
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: C-fløy (skolekjøkken-fløy)
Deltakere:
Klassekontakter, representanter for FAU-styret 2011/2012, representanter for
administrasjonen og inviterte innledere.
Følgende klasser var ikke representert:
5A og 5C
6B
7A
8C og 8D
1.

PPT – hva er det?
Repr. fra PPT informerer
Det er to ansatte i PPT knyttet til Saltvern skole. Brit I. Vigen er vikar i 100 % stilling fram til
våren, og Ingvild Aas har 50 % stilling.
Brit informerte om oppgavene for Saltverns elever. De utreder de elever med lese/skrivevansker, matematikkvansker, generelle lærevansker og atferdsvansker, og lager
sakkyndige vurderinger som kan gi rett til spesialundervisning. Rektor fatter enkeltvedtak for
antall timer. Situasjonsrapporten fra teamet nå er at de snart er à jour igjen etter en høst
uten nok ressurser. Ingen betydelig venteliste. Akutte saker vil alltid få prioritet. De brukes
også i klasser og på foreldremøter.
Ingvild informerte om behovet for hjelpemiddel til data på skolen. Hun ber FAU om å bistå
med kjøp av programvaren CD ORD. Dette er et forenklingsprogram for elever med lese/skrivevansker. Programvaren kjøpes som en lisens til ca kr 9000,- De ønsker denne installert
på samtlige av skolens pc’er. Programvaren skal være med å forebygge, samt fungere som
skrivehjelp for elever med lese/skrivevansker.

2.

Rektors hjørne
- Informasjon fra rektor Anne Marie Carolin og undervisningsinspektør Ove Arntsen

Elevtall 2012/2013: Anne Marie informerte om 2012, budsjettering og prognoser i fht antall
elever ved skolen. Prognosen viser 66 elever ved 1. klasse i 2012/2013, men etter innskriving
nå har de 73 elever. Det vil si at det vil være 710-720 elever ved Saltvern neste skoleår.
I år har skolen 115 elever med behov for ekstra oppfølging.

Byggearbeider: Rektor informerte også om framdrifta i skolens renoveringsprosjekt. G-fløya,
som bl.a. inneholder lærerom og teamrom blir ferdig til 4. jan 2012. Arbeidene på halve D–
fløya (mot fotballbanen ved Myrvollveien) er nå igangsatt og skal stå ferdig våren 2012.
Sløydsal og tekstilrom i D-fløya blir ikke tatt i denne omgang. Det samme gjelder gymsalene
med tilhørende garderober. Det er nå estimert en pris på 75 mill. for det som gjenstår på
plan for renovering av Saltvern. Disse midler er det ikke søkt om enda.
Refleks og sykkellys: Så poengterer Anne Marie viktighet ved bruk av REFLEKSVEST + LYS PÅ
SYKKEL. Det er veldig mørkt ute, og det brukes sykkel enda. Det er skummelt å ferdes i
skoleområdet i mørke morgentimer når unger kommer til skolen. Oppfordring fra
klassekontakter om å få TRYGG TRAFIKK på besøk. En klassekontakt påtok seg ansvaret for å
be Harald Heieraas om å komme til skolen.
Juleball for 10.trinnet: Skolen har hatt møte med elevene som planlegger juleball på
Jakhelln brygge. Det kreves at elevene sørger for at foreldre involveres som ansvarlige og
som vakter. Samtidig er det erfaringsmessig viktig at de voksne drøfter med elevene hvilke
kåringer som skal tillates på juleballet.
Kontaktlærere og tilgjengelighet: Vær nøkterne i fht bruk av tid på tlf etter arbeidstid. Bruk
helst ukedager ved kontakt, og fatt deg i korthet.
Kroppsøving og dusjing: Utfordring å få elever til å dusje etter gymtime. Elever oppfordres til
å bytte klær etter endt time, hvis de ikke dusjer. Saken er drøftet i elevråd og deres ønsker er
dusjnisjer. Dette p.g.a. trussel om mobilbruk, bilder og kommentarer på nett etc.
Fravær: Alt av fravær for 8., 9. og 10. trinn føres på vitnemålet. Det kan søkes om sletting av
inntil 10 dager fravær i fht planlagt ferietur. Dette må pr nå søkes om ved avslutning av hvert
trinn. Med legeerklæring vil en kunne få slettet sykefravær etter 4. sykedag.

3.

Informasjon fra FAU-styret om arbeidet med aktuelle saker

Bjørn Heitmann informerte om:
Politiet har besøkt skolen med foredrag om nettmobbing for 8.. 9. og 10.-trinnet.
Det kan også bli aktuelt at de seinere stiller med info på møte for foreldrene.
Skolestruktur 2011-2015 for sentrum/Rønvikområdet: FAU-styret følger opp
arbeidet som nå skal settes i gang.
Ny undervisningssjef, Ulrik Thomsen, ønsker månedlige møter med kommunalt FAU,
hvor Bjørn representerer Saltvern.
Felleskapet på Saltvern: Strir med trangere budsjettrammer, vanskelige
arbeidsforhold og mye sykemelding. FAU-styret følger opp.

Tannklinikken og utbygging: God dialog med SKANSKA og kommunen i fht vei og
sikkerhet.
Trafikksikkerhet: FAU har møtt ”Bypakke Bodø” og lagt fram sine ønsker om
sikkerhet og fortau rundt i skolekretsen.
SFO-maten: Fortsatt ikke tilfredsstillende. Kr 5,50 pr dag pr unge gjør det
utfordrende å lage sunn og god mat.
Ny parkeringsplass: 78 plasser skal etableres mellom fotballbanen og D-fløya.
Byggestart er i følge kommunen utsatt til våren.
Veilys: FORELDRE OPPFORDRES til å ringe Bodø Energi på 75 54 51 30 ved feil på
gatelys. Melding kan også registreres på
http://www.bodoenergi.no/?ac_id=220&ac_parent=199
Arne Farup informerte om tiltaksplanen som ligger under RÅDSORGAN på
www.saltvern.com. Planen forteller om saker som det jobbes med. FAU-styret ønsker
innspill hvis det er saker som ønskes drøftet. Referat fra møtene i FAU og i styret legges også
ut på nettsida.
Kommende møter:
Møter i «stor-FAU» hvor alle klassekontaktene innkalles: 14.2 og 2.5.
Møter i FAU-styret: 17.1, 6.3, 17.4, 29.5 og 14.6.
Vårdugnad på Saltvern: 8.5

4.

Fylkesmannen har vært på tilsynsbesøk - konsekvens

Tilsynsbesøket tok for seg OPPLÆRINGSLOVEN og spesielt § 9 Elevers arbeidsmiljø. Besøket
viste at skolen har få avvik ifht tiltak som iverksettes, men at det trolig ikke er rapportert nok
enkeltsaker i fht krenkelse. Samtidig er det ikke gitt en klar definisjon på hva som kan anses
som krenkelse. Skolen skal følge med tiltak i form av enkeltvedtak som gir klagerett. Slike
saker kan bidra til tidlig kartlegging og avsløring av mobbing. Rapporten skal nå presenteres
for hele lærerstaben, og det skal utarbeides plan for videre jobb. Rapporten vil også bli lagt
ut på skolen sin hjemmeside.

5.

Drøftingssak: Hvordan forholder vi oss til aldersgrensene på dataspill?

Dilemma: Skal vi være lojale i forhold til aldersgrensene, eller skal vi utøve skjønn? Det er
ikke uvanlig at barn spiller dataspill selv om de er langt yngre enn grensene på 15 eller 18 år.
En side ved dette er at barn spiller rå voldsspill, en annen er at de som ikke har slike spill kan
oppleve å havne utenfor av gjengen», og kanskje vil ingen komme på besøk. Og hva skjer
med aldersgrensene for de yngste i huset når den eldste får spille 15- eller 18 års spill?

Drøftingene på FAU-møtet viste at det er ønskelig at dette blir drøftet på foreldremøter i
klassene. Flere aktuelle tema kan være innetider, aldersgrense for mobilbruk, når de skal få
slippe til på Facebook, aldersgrense filmer og annen grensesetting. Som et eksempel kan
nevnes 8.-trinnet hvor foreldrene i høst ble enige om felles innetider, noe som ser ut til å
funke bra.
Det er ikke noen automatikk i at lærerne innkaller til foreldremøter i vinter/vår-semesteret.
Hvis det er ønskelig med slike møter bør klassekontaktene derfor ta initiativ til at slike møter
blir arrangert. Drøft med kontaktlærer om det andre saker som også bør tas opp.

6.

Åpen post

Miljøet i skolekretsen på kveldstid: Bjørn oppfordrer foreldre om å gå gjennom både
skolegården og Symrahaugen på kveldstid. Voksne sin tilstedeværelse virker forbyggende
mot uønsket aktivitet. I høst har det bl.a. vært noen episoder med unger dels fra Saltvern og
dels fra andre skoler som ramponerer og herjer i Rønvika. Tilsnakk av politi oppfattes av
enkelte av disse som kult.
Valgfag – arbeidslivsfag: Ove Arntsen informerte om at så langt har kun 2 elever valgt
arbeidslivsfag. Drøfting i møtet vedr innsalgsmetoden, bl.a. om konsekvenser for
videregående etc. Nytt innsalg klargjøres nå, for dette er et bra valg for de som ikke ønsker
mer fremmedspråk.
Ref.: Anne Toftesund, klasse 4b

