Referat FAU stormøte på Saltvern skole
Dag: Tirsdag 04.12.12 Tid: 18:00 – 20:00
Sted: C-rum i C-fløya (ved skolekjøkkenet)

Referat Roger Langfjord (2a)

Tilstede 28 foreldrerepresentanter fra klassetrinn 1-10 og Saltvern felleskap.
I tillegg stilte som vanlig rektor Ann Marie Carolin og Ove Arntsen fra skolens side.
2c, 3a, 5b, 7b, 8a, 9a, 9b, og 10b var ikke representert.
Saksliste:
1. Elevrådet
- Lotte Mørkved og Vilde Røed fra 10 trinn, Hanne fra 6a og Ida fra 7a presenterer seg og
saker de er opptatt av.
2. Rektors hjørne
- Informasjon om aktuelle saker fra Anne Marie Carolin og Ove Arntsen.
3. Informasjon fra FAU-styret ved Bjørn Heitmann og Arne Farup, om arbeidet med aktuelle
saker:
- Saltvern Fellesskap
- Fra tiltaksplan
4. Åpen post

Sak 1. Elevrådet
Elevrådet opplyser at de har fått til stabilt melkesalg, de ønsker flere vannkokere og
microbølgeovner. Miljøet ved både barne- og ungdomsskolen beskrives som godt og trygt.
Mange elever ber om at gressletten ved kunstgressbanen på barneskolen (mot Skoleveien)
dreneres og gjerne utstyres med kunstgress. Ved regnvær er navnet ”gjørmebanen” en god
beskrivelse.
Det foreslås og ønskes oppgradering og flere lekeapparater i skolegårdene på barne- og
ungdomsskolen. (slengstativ, klatrevegg i gymsal og ute, reparasjon av eksisterende og flere
slåballstativ, bedre og større ”disser”, parkourmuligheter og at den kommunale grusbanen
mot Myrvollveien utstyres med kunstgress.
Elevrådet tar initiativ til en åpen dag på Saltvern i uke 10 2013. De prøver også å få til
”vintershow”.
Elevrådet henviser til den flotte Tungtvann konserten i skolegården våren 2004, og ønsker
noe lignende igjen.

Sak 2. Rektors hjørne
Ungdomstrinnets lekseflex-ordning oppmykes og graderes.
Du trenger ikke lengre 6 flex oppmøter på 2 uker, dvs. møte på frivillig leksetid før skolen,
mandag, tirsdag og torsdag, og etter skolen onsdag.
Har elevene færre flex oppmøte kan de fremdeles gå tidligere på fredag i B-uken, men
avspaseringen gjennomføres etter et nyinnført skjema. (se vedlegg siste side).
Det er 2 timer valgfag i uken i 8 klassetrinn. 4 forskjellige valgfag ble igangsatt i skoleåret
2012/13. Disse ble valgt ut etter at interessen hos elevene ble kartlagt. Se vedlegg på siste
side for informasjon om hvilke fag det skal velges blant i neste skoleårs 8 trinn.
Trafikk valgfag (trafikalt grunnkurs) forventes å bli populært. Lærernes kompetanse må
vurderes og ivaretas når det bestemmes hvilke valgfagtilbud skolen skal gi.
5. desember blir det gjennomført tilsyn fra grunnskolekontoret. De vil møte representanter
fra skoleledelse, tillitsvalgte, lærere, teamledere, elever, foreldre (Bjørn Heitmann fra FAU og
Linda Fagerheim fra felleskapet). Skolen må presentere dokumentasjon på rutiner, arbeidet
som gjøres og hva som er gjort siden forrige tilsyn. Skolen baserer seg på gjennomførte
brukerundersøkelser fra elever, foreldre/ pårørende, og ansatte og avsluttende
eksamensresultat fra 10 trinn. Alternative undervisningsmetoder skal presenteres.
Tilsynet oppsummerer møtene og eventuelle avvik dokumenteres og bes utbedret.
SMS varsling fra skole er blitt etterlyst. Skolen vurderer dette, men har ikke systemer for
dette i dag.
Sak 3. FAU-styret informerer
Saltvern felleskap er et tilbud til elever med funksjonshemming av forskjellig grad og type.
Dette er et tilbud som brukes av alle skolekretser i hele Bodø kommune.
Det utrykkes stor bekymring fra forelder Mary-Ann Myrnes. Tilbudet har svært mange gode
sider, der stor kompetanse og fleksibilitet hos personalet fremheves. Slitasjen på personal og
elever er nå så stor at det kreves tiltak. Lokalene er uegnet da elevene har så stor spredning i
problematikk at flere av dem går dårlig sammen. Lokalene vanskeliggjør at elevene kan
trekke seg tilbake fra hverandre, noe som anses som uholdbart.
Fellesskapet har ikke eget budsjett, noe som gjør situasjonen svært sårbar ved fravær av
forskjellig art. Det er lagt opp til 1 til 1 bemanning, men ved sykdom må det ventes i 17 dager
før vikar kan leies inn. Det må resten av skolen også forholde seg til, men dette blir for
sårbart for fellesskapet. Bodø kommune skal møte Saltvern skole for å diskutere hva som
kan gjøres for å stabilisere situasjonen og evt. se på muligheter for bedre lokaler. Saltvern
presiserer at de gjerne vil fortsette å gi tilbud til disse elevene, men situasjonen anses som
uholdbar slik rammebetingelsene er nå.
FAU-styret har diskutert innspill fra foreldre som ønsker å sykle til skolen sammen med sine
barn i 1-3 trinn. Dette anbefales ikke da skolen har regler om at barna skal ta sykkelsertifikat
i 4 klasse før sykkel tillates på skolen. Det påpekes at ingen nekter foreldre å gjøre dette og
det får ingen konsekvenser fra skolens side. Dette gjøres i så fall på eget ansvar, og foreldre
må ta ansvar for at sykkel ikke brukes i friminutt.

Sak 4. Åpen post
Det stilles spørsmål om skolen kan arrangere infomøte i forhold til ungdommer og rus.
Dette ble gjennomført i 2011, og kan gjerne gjentas.
Det kommer frem ønske om bedre lyssetting av lekeplasser og skolegård på ettermiddagstid.

Avspaseringsordning 8-10.trinn

Antall fleks

Avspaserer fredag B-uke fra
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Valgfag 2012 / 2013
Design og redesign3
Forskning i praksis5
Fysisk aktivitet og helse7
Internasjonalt samarbeid9
Medier og informasjon11
Produksjon av varer og tjenester13
Sal og scene15
Teknologi i praksis17
Nye valgfag 2013/2014








Levande kulturarv
Trender og forbruk
Natur og miljø
Demokrati i praksis
Med verda som mål
Innsats for andre
Trafikk

