REFERAT FRA STOR FAU PÅ SALTVERN SKOLE
Dag: 29.04.13
Tid: 18:00 til 19:30
Deltakere:
SAKER
1. Orientering fra Saltvern skolekorps.
Saltvern skolekorps ønsket å bli mer synlig og ønsker tilbakemelding på hva de kan
gjøre for å bli mer synlig. Formålet med aktiviteten er å sikre rekruttering til korpset
og korpset vil kunne være et godt alternativ til de som ikke ønsker å drive med
idrettslige aktivitetene.
Kravet til dugnad er ikke som det engang var, uniformer og instrument er på plass, slik
at behovet for penger er ikke det samme. Hoved dugnaden er å være delta på
Lindstrøm tivoli i mai.
- Gunn Olsboe Johannessen 98027506, fmnogjo@fylkesmannen.no
- Ada Stensø 97158770, adaste@online.no
Hjemmeside for Saltvern skolekorps er:
www.saltvernskolekorps.com

2. Referater
Saker FAU har jobbet med i år:
- Ressurssituasjonen for Fellesskapet, nytt bygg og ..........
- 4H gården, engasjert i forhold til sikre videre drift for 4H gården.
- SFO, jobbet med å sikre en god kvalitet på SFO tilbudet.
- Deltatt i kommunalt FAU
- Første stor FAU vil bli holdt 10. september kl 18:00. Det som avklares på det første
stor FAU møtet er etablering av FAU styre for 2012/2013.

3. Rektors hjørne.
Miljø/trivselsundersøkelse for 1. til 10. trinnet. Tilbakemeldingene er stort sett
positivt, det punktet som det har vært anmerkinger på er aktiviteter. Skolen vil følge
opp dette, f.eks. er det bevilget penger fra den «Kulturelle skolesekk» som kan brukes
til aktiviteter på skolen.
Elevene har det godt på Saltvern og de lærer noe. De enkelte lærerne vil følge opp
situasjonen i den enkelte klasse. Trendene vil bli presentert på hjemmesiden til
Saltvern.
Prøveskole 29. og 30. mai, 71 elever fordelt på tre klasser skal begynne fra høsten
2013. Anne Marie orienterte om problemstillingen knyttet til hvordan geografisk
orientering av klassene skaper problem for størrelsen på klassene. Vil forsøke å mikse
klasse litt slik at de ikke blir helt ren dyrket på geografi.
Lærerkabalen, pga. permisjoner og reduserte stillinger så vil det bli en del

nytilsettinger.
Fritt skolevalg vil først gjelde fra neste år. Maks antall Saltvern skole er basert på
størrelsen på klasserommene. Normen i Bodø kommune er at et klasserom på 60 m2
skal kunne romme 30 elever. For Saltvern så vil det kunne bety en vesentlig øking i
elevtallet, i dag er det ca. 730 elever i forhold til den nye normen så vil det kunne være
rom til ca. 900 elever.
17. mai komiteen, dvs. 3. trinnet, har hatt sitt første møte.
Saltvern skole har fått tegnet et forslag til et nytt bygg for Saltvern Fellesskap, det er bevilget
3,5 millioner, men kostnadene ved det forslaget som er tegnet er 12 mill. Skrivefrist for dette
forslaget er 22. mai og vil bli behandlet i Formannskapsmøte i juni. Det nye bygget vil bli
plassert der helsehuset/vaktmesterboligen ligger i dag.

4. Evaluering av «Åpen dag»
Kafe og skiltingen kan bli bedre ved neste Åpen dag. Skolen selv har tenkt på at neste
gang så kunne de ha prøvd å spleise eldre og yngre for å samhandle.
5. Dugnad
Årets dugnad blir tirsdag 14. mai. Arbeidsliste vil bli utarbeidet.

6. Åpen post
Ingrid Engelandsaa orienterte om «Lær kidsa koding», følg linken www.kidsakoder.no for
mer informasjon.
Se også artikkelen som sier hvordan fenomenet oppstod:
http://www.dn.no/talent/article2603979.ece

