R E F E R A T F R A ST Y R E M Ø T E I F A U PÅ SA L T V E R N S K O L E
Dag: 31.10.12
Tid: 16.30 til 18.00
Linda Fagerheim
Delta kere:
Bjørn Heitmann
Linda Stenersen
Arne Farup
Forfall:
Anne Marie Carolin
Monica Grimstad
Anne Gunn G. Dreyer
Håvard Schanke
Bjørn Inge Furunes
Sissel Johansen
SA K E R
1. O rientering A nne M arie
Sender innkalling til innskriving pr dags dato er det 79 som står på lista til Saltvern.
Lærere med lang fartstid på Saltvern går av til jul og arbeidet med å ansette nye har
startet opp.
Heisen er straks i drift.
Operasjon Dagsverk (OD) gjennomføres i morgen, 1. november, for Grunnskolen.
Gym salen ungdomstrinnet er helt utslitt
Åpen dag uke 10 i 2013, vurdere om det skal være loppemarked.
2. B jørn orienterte
FAU-ene er på plass i Bodø kommune og fungerer bedre enn tidligere.
Bjørn foreslår at nye foreldrerepresentant velges i juni. Valget kan være knyttet opp til
et møte på våren hvor hver enkelt klasse oppsummerer siste skoleårs aktiviteter.
Foreldrekontakt og lærer bør i fellesskap går gjennom hva som behandles møtet i
forkant av møtet.
Valg av foreldrerepresentanter til 1. trinnet bør gjøres i forbindelse med prøveskolen.
Gymsalen for ungdomstrinnet er helt nedslitt og det må brukes bygg varmere for å
varme opp bygget. FAU ber om et møte med kommunaldirektøren for å diskutere
situasjonen ved gymsalen.
3. Felles skapet
Linda Fagerheim orienterte fra Fellesskapet. Fellesskapet er sprengt, over tid så har
det kommet inn flere tyngre brukere som trenger mer plass. Det står fortsatt bruker på
venteliste for å komme inn.
Forslag til framdrift: Be om møte med kommunaldirektøren for å presentere
utfordringene ved Saltvern når det gjelder Fellesskapet og gymsalen.
Møte med: Beramme et møte med kommunaldirektør, undervisningssjef og Else Marie
Torp. Før et møte så må problemene konkretiseres, det gjøres ved at foreldrene ved
Fellesskapet dokumenterer avvik.
Neste møte FAU styremøte er onsdag 14. november, hvor møteplan for året
berammes.
  

