SALTVERN SKOLE

Referat fra møte i FAU-styret på Saltvern skole

Tidspunkt:
Sted:

28. januar 2019 kl. 17.30
Møterommet i administrasjonsbygget

Til stede: Anders Utgård, Nina Kvig Ågnes, Astrid Rikardsen Michaelsen, Tor-Erik Engmark,
Svetlana Hansen, Bodil Lindgaard, Ingvild Berg, Eva Opdalshei, rektor Wår Monsen og ass. rektor
Ove Arntsen

Referent: Eva Opdalshei

Sak 1. Økonomi FAU
Anders Utgård har overtatt regnskap og kontantkasser fra tidligere FAU-leder. Han orienterer om at
prosessen med å registrere Saltvern FAU i Brønnøysundregisteret ikke er fullført. FAU er fremdeles
uten organisasjonsnummer og bankkonto. Regnskapet er i orden, og regnskapsførte utgifter er
dokumentert med bilag. Men økonomien er basert på kontanter i kasse, samt en bankkonto i privat
navn. Penger fra 17. mai 2018 er ikke overført til daværende 3. klasser. Når det er gjort, har FAU ca
kr 40 000 i beholdning. Det er ikke lovet penger til nye eller pågående prosjekter.
Anders Utgård samler dokumentasjon; vedtekter, regnskap osv og sender på mail til styret. Nina
Kvig Ågnes kontakter Brønnøysundregisteret for å opprette et foretak og få organisasjonsnummer,
slik at vi kan opprette en konto til FAU.
Det foreslås at det opprettes en konto i Sparebank1 Nord-Norge, og at vi knytter en Vipps-bruker til
kontoen.
Sak 2. Økonomi Saltvern – nedskjæringer i budsjett
Rektor orienterer om den økonomiske situasjonen. Saltvern skole har anstrengt økonomi. Det er en
stor skole, men det gir ingen spesielle driftsfordeler. Bygninger og utstyr er gammelt. Antall ansatte
er det vi har behov for - elevene trenger voksne. Saltvern må ta sin del av innsparingene i Bodø
kommune. I tillegg har skolen underskudd som den har dratt med seg over år.
Formelt er skolen leietaker i skolebygningene, som eies av Bodø byggdrift. Det er et
diskusjonstema hvilken bygningsmessig standard som inngår i leieavtalen. For eksempel er
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oppgradering av det elektriske anlegget dyrt, noe skoleledelsen mener bør være utleiers kostnad.
Det er generelt stor forskjell på hvilken standard elever i skolene i Bodø tilbys. Klasserommene på
Saltvern er gamle, og det samme gjelder skolekjøkkenet.
Rektor får budsjettet fra grunnskolekontoret, og må finne rom for alle utgifter innenfor rammen på
budsjettet. Rektor ønsker å spare minst mulig på ansatte. Det er nødvendig å se på mulige
innsparinger på flere tiltak som ikke er lovpålagt. Saltvern har leid timer i Stordalshallen på grunn
av mangel på kapasitet i skolens gymsaler. Leieavtalen er nå sagt opp, og etter uke 9 er det slutt på
leie av hallen. Det blir innkjøpsstopp på inventar til både elever og lærere. Timer med
musikkpedagog og terapiridning på 4H-gården for elevene på Fellesskapet må vurderes å opphøre.
Kommentarer fra foreldrerepresentantene i styret:
FAU ønsker å undersøke om det er mer å hente på dialog med de ansvarlige i Bodø kommune. Vi
vil be om et møte med representanter for kommunen/Bodø byggdrift. Skoleledelsen opplyser om
hvem man kan ta kontakt med for å få et møte. Det er ikke nødvendig at hele FAU-styret møter. Det
er ønskelig at vi samsnakkes på forhånd, og kanskje har noen løsningsforslag klar som man kan ta
stilling til.
Videre vil vi undersøke om man kan bruke lovpålagte standarder for å få gjennomslag. Er det sånn
at det ikke finnes standarder, og at kommunen leier ut til seg selv uten noe spesifikasjon for hva
som leveres? Anders Utgård ber om en spesifikasjon om hvilke betingelser som gjelder i
leieavtalen.
Sak 3. Forebyggende arbeid mot rus i Bodø kommune
Så vidt vi kjenner til, eksisterer det ikke noe samordnet forebyggende arbeid mot rus i kommunen.
Et forslag om å sende noen lærere på kurs i regi av Norsk narkotikapolitiforening «Tegn og
symptomer på narkotikamisbruk» 21. og 22. mars drøftes. Konklusjon: FAU-styret ser ikke
grunnlag for å bruke FAUs midler for å sikre at lærere skal gå på dette kurset. Skolen kan eventuelt
sende rådgiver, helsesøster og/eller psykisk helserådgiver.
Rektor informerer om at både politiet, felles ansvar og utekontakten har vært på skolen og gitt
informasjon til de ansatte. FAU ønsker at det forebyggende arbeidet fortsatt prioriteres. Kanskje kan
lokale fagpersoner stille opp gratis? FAU mener forebyggende arbeid mot rus egner seg som tema
for foreldremøter. Det foreslås at vi gir innspill til hvordan det kan tematiseres i foreldregruppa.
Nina prøver å lage en mal for jobbing med temaet rus på foreldremøter.
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Sak 4. Team Rynkeby
Team Rynkeby – God morgon skoleløpet er et årlig løp hvor skoleelever fra Norge, Sverige,
Danmark og Finland løper til inntekt for barn med alvorlige sykdommer. Skolen har fått en
henvendelse om å delta på løpet, som går 12 april. 5. til 7. trinn har ballspilldag den dagen. Det er
likevel syv trinn som har mulighet til være med. Flere trinn har meldt sin interesse. Hver elev inngår
en mikro-sponsoravtale med familie, venner eller lokalt næringsliv, der det gis et lite beløp pr runde
eleven løper. Inntektene går til Barnekreftforeningen. Arrangementet er gratis for skolen.
Rektor spør hva vi som foreldre mener om dette. FAU styret stiller seg positiv til at skolen deltar på
løpet.
Sak 5. Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen
På grunn av knapt med tid ble gjennomgang av elevundersøkelsen utsatt til Stor-FAU.
Nasjonale prøver ble gjennomført i september 2018 på 5., 8. og 9. trinn. Vi så på oversikten der tall
for Saltvern sammenlignes med tall for Bodø kommune, Nordland fylke og nasjonalt.
Saltvern ligger på gjennomsnittet eller litt over, noe skolen er fornøyd med.
Sak 6. Eventuelt
Følgende saker ble tatt opp:
• Spørsmål til rektor om hvordan Saltvern skole jobber for å gi sine ansatte kompetanse til å
avdekke og hjelpe barn som ikke har det bra. Finnes det helhetlige planer for å avdekke om
barn utsettes for seksuelt misbruk? Kan det være aktuelt å få kurs fra f.eks. Stine Sofies
stiftelse?
Rektor svarer:
Det gjøres en del forebyggende arbeid på ulike klassetrinn. Skolen er i gang med å kartlegge
behov og skal ha møte med helsesøster om forebygging arbeid.
Første klasse ser på filmen «Kroppen min eier Jeg» som er laget av NRK Super. Seksuelle
overgrep er tema i pubertets-samtaler med helsøster på 6. trinn.
• Spørsmål om «gjensitting» praktiseres som straff på Saltvern skole. Rektor og assisterende
rektor kjenner ikke til dette.
• Spørsmål om antall voksne når elevene er på tur. Finnes det normer? På kortere turer skal det
være voksentetthet som er pedagogisk forsvarlig. Det er maksimalt 15 elever pr voksen på
lengre turer og i basseng. Det samme gjelder på overnattingsturene på ungdomstrinnet (gymtur og NMF valgfag).
Neste møte, Stor FAU:
Onsdag 20. mars kl 18.
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