REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 12.02. 2013
Tid: 18:00 – 20:00

Deltakere:
Klassekontakter, representanter for FAU-styret 2012/2013, representanter for administrasjonen.
.
Saksliste:
1. Referater fra FAU-møter
2. «Rektors hjørne»
Informasjon om aktuelle saker fra Anne Marie Carolin og Ove Arntsen.
- Nytt budsjett
- Bygninger
- Halvårsvurdering/kontaktmøter
3. Åpen dag – uke 10
4. By pakke Bodø
5. Åpen post
1. Referater fra FAU-møter.
Alle tidligere referater ligger på www.saltvern.com .
Direkte lenke til området er:
http://www.saltvern.com/radsorganer.html#Anchor-REFERATER-47857

2. Rektors hjørne
Budsjett:
Rektor gikk gjennom forhold som har betydning for budsjett:
- Omfanget av støtte undervisning og pedagogisk tilrettelegging. Det er 96 elever som
trenger en eller annen form for støtte/tilretteling.
- Saltvern er skolen for brukene av Bodø ungdomshjem
- Det har vært gjort forsøk på å få skilt ut et eget budsjett for Fellesskapet, men har ikke fått
aksept for dette. Det er bevilget 3,5 mill kr til areal økning for Fellesskapet. Det er ikke
klart hvor på Saltvern denne utvidelsen vil bli gjort.
- Elevgruppen for Saltvern er :
o For 12/13 714 elever.
o For 13/14 722 elever.
Midlene som tidligere er bevilget for modernisering av Saltvern er brukt og planlagte tiltak er
utført. Gjenvære nå er gymsalen for ungdomstrinnet, men det finnes ikke midler til en
ombygging/modernisering av bygget.
Halvårsvurdering/kontaktmøter
Vurderingen gjøres for 1. – 10. trinnet. Dataverktøyet Vokal (www.vokal.no) brukes som
kartleggingsverktøy.
Nytt av året er at det er en egen kolonne som skal beskrive hva som skal skje framover.
Åpen dag – uke 10
Rektor oppfordret alle til å komme på åpen dag, for å se hva vi kan og hva vi gjør ved skolen.
fag vil bli oppfattet som er attraktiv enn andre slik at ikke alle vil få første valget sitt oppfylt.

3. Bypakke Bodø
Bjørn Heitmann orientert om hvilke trafikksikringstiltak som vil bli gjennomført i Saltvern sin

skolekrets.
Handlingsplanen som beskriver tiltakene ligger ute på Bodø kommune sin hjemmeside.
4. ÅPEN POST
Arne Farup orienterte om den økonomiske situasjonen rundt 4H gården og diskusjonen med Bodø
kommune om fortolking av avtalen mellom Bodø kommune og 4H.
Saker tatt opp av foreldre:
- Det foregår klatring på taket på kveldstid. Rektor orientert at skolen hadde fjernet eller
lenket fast alt som kunne brukes som stige for å komme seg opp på taket. Det er ikke
mulig å gardere seg ett hundre prosent mot at noen klarer å klatre opp på taket. Rektor
oppfordret de som så noen på taket om å ta opp dette med den enkelte.
- Det var bekymring knyttet til økt barnetall i Saltvern skolekrets. Rektor og Bjørn
Heitmann orienterte om den nye skolestrukturen som er vedtatt.

Bjørn Inge Furunes
referent

