REFERAT FRA STYREMØTE I SALTVERN FAU
Dag: Tirsdag 8. januar 2013
Tid: 16:30 – 18:30
Deltakere:
Bjørn Heitmann
Anne Gunn G. Dreyer
Linda Fagerheim
Linda Stenersen
Monica Grimstad
Sissel Johansen
Mary Ann Myrnes
Anne Marie Carolin
Ove Arntsen
Arne Farup (referent)
Forfall:
Håvard Schanche
Bjørn Inge Furunes

Sak 1 Informasjon fra skolen
Rapport fra tilsyn
Det årlige tilsynet ble gjennomført av Grunnskolekontoret den 5.desember. Fra FAU deltok
Bjørn og Mary Ann. Rapporten ble gjennomgått på FAU-møtet. Skolen har gjennomgående
fått god kritikk. Rapporten må likevel ikke ses på som en ”fasit”, men som et innspill i det
videre arbeidet. Anne Marie sørger for at rapporten drøftes videre i ulike fora på skolen. På
bakgrunn av rapporten ble det på FAU-møtet ble det drøftet om og på hvilken måte FAU
eventuelt kan engasjere seg i faglige spørsmål knyttet til skolen.
Budsjett 2013
Administrasjonen jobber nå med det årlige innspillet til budsjettet for skolen, og skal snart i
møte med Grunnskolekontoret. I den forbindelse vil en også synliggjøre ressursbehovet når
det til høsten kommer 2 nye elever på Felleskapet. Fra FAU-styret ble det gitt innspill om at
det er viktig at det jobbes videre med å sikre Fellesskapet et eget budsjett. Ressursene til
Felleskapet må styrkes ved at det legges inn ”friske” midler uten å svekke det øvrige
budsjettet for Saltvern.
Åpen dag
Skolen planlegger åpen dag den 7. mars, og ønsker FAU sin deltakelse. Loppemarked ble
diskutert, men forkastet. Mye arbeid, usikker fortjeneste og stor risiko for å bli sittende igjen
med lopper som vi ikke blir kvitt uten å betale for det hos Iris. Amerikansk auksjon er et
alternativ som skal vurderes nærmere. Inntektene kan gå til noe som elevene vil oppleve å ha
nytte av. Heisbare lysbroer i gymsalene ble nevnt. I så fall er det viktig å sjekke om disse vil
påføre skolen årlige vedlikeholdskostnader. Inntil videre holdes en av gymsalene av til
amerikansk auksjon.
Elevundersøkelsen
Undersøkelsen gjennomføres i løpet av januar.

2. Informasjon fra FAU
Fellesskapet på Saltvern
I desember var Mary Ann og Bjørn i bystyret og informerte om situasjonen på Felleskapet.
Der er behov for strakstiltak i form av en stilling til, eget budsjett, og større lokaler. Ikke
minst hvis det til høsten skal komme 2 elever til. Fikk god respons, men vi er fortsatt usikre
på hva merknadene som ble vedtatt til budsjettet for 2013 vil innebære. Anne Marie sendte i
forrige uke en mail til Arne Øvsthus for å få klarhet i dette. Bjørn følger opp i forhold til
politikerne og sørger for å holde Linda og May Ann orientert om utviklingen. Hvis det ikke
kommer til en akseptabel løsning, vil flere foreldre til elever på fellesskapet komme til å søke
elevene inn på nærskolene. Det er en rettighet som elevene har, og vil i så fall mangedoble
kostnadene for kommunen.
Bodin 4H-gård
Bodø kommune har i en årrekke gitt Bodin 4H-gård et tilskudd for at gården 3 dager i uka
hele skoleåret skal gi et pedagogisk tilbud til skoleklasser og barnehager. I tillegg har Saltvern
og flere andre skoler kjøpt timer til handicapridning.
I juni 2012 vedtok bystyret i egen sak å videreføre tilskuddet til 4H-gården. Like over nyttår
sendt imidlertid Grunnskolekontoret v/ Ståle Åsjord en e-post til rektorene om at kommunen
ikke har avtale med gården, og at både tilbudet til 3.-klassene, og handicapridning inntil
videre må innstilles. Dette innebærer også ridetilbudet til elevene på fellesskapet er stoppet
av kommunen.
Det som skjer er at Grunnskolekontoret forsøker å presse Bodin 4H-gård til også å inkludere
HC-ridningen innenfor det faste årlige tilskuddet. Dette vil for 4H-gården bety ca 200.000 i
tapte inntekter, fjerning av ei stilling, dårligere tilbud til brukerne og håpløse arbeidsforhold
for de ansatte. For å øke presset ytterligere har Grunnskolekontoret gitt gården beskjed om at
utbetalingen av den siste halvparten av det faste tilskuddet for 2012 (kr 215.000) holdes
tilbake til gården har akseptert de nye vilkårene. Samtidig vil tilskuddet til gården i 2013 blir
redusert med kr 11 600 for hver uke som går inntil gården har akseptert de nye vilkårene.
Arne har laget et notat som dokumenterer dette. I går kveld var Bjørn og Arne i møte med
styret på 4H-gården. Bjørn har tatt kontakt med politikerne. Fredag skal Bjørn sammen med
ordføreren og Ingrid Lien (Sp) i et møte med Ståle Åsjord på Grunnskolekontoret. Den vil
også bli løftet inn i kommunalt FAU.
3. Oppnevning til utvalg
Anne Gunn og Bjørn gjenvelges som FAUs representanter i Samarbeidsutvalget og
Skolemiljøutvalget. Møter vil bli arrangert etter at elevundersøkelsen er gjennomført, dvs. før
vinterferien.
3. SFO på Saltvern
Kvaliteten på SFO-tilbudet ble drøftet, og ukentlige aktivitetsplaner som synliggjør hverdagen
til barna på SFO ble etterlyst. På bakgrunn av diskusjonen på møtet ber FAU rektor om å
gjennomføre en anonym brukerundersøkelse blant foreldrene til de som benytter seg av
tilbudet. FAU ber om at skolen lager et utkast til spørreskjema, som FAU får anledning til å gi
innspill til.
Neste møte: Stor-FAU 12. februar kl 18:00-19:30

