Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio
Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria

Referat FAU møte 02.10.13 kl. 17.00
Tilstede: 1., 4., 5., 7., 8., 9., 10. klasse var representert på møtet

Følgende saker ble behandlet på møtet:
1. Status natteravner
Det er registrert for få natteravner til at dette kan gå rundt med ukentlige
natteravner.
Det ble konstatert at vi må trå til for å skaffe flere interesserte. Det er ikke en jobb for
natteravnansvarlig alene å rekruttere.
FAU besluttet å utforme et skriv som går ut til alle foreldre hvor man oppfordres til å
melde seg som natteravner. Dette skal følges av et informasjonsskriv om hvordan
natteravnene fungerer har hos oss.
Sammen med ovennevnte sendes også det informasjonsskriv vedr rusproblematikk
som FAU utformet og distribuerte til alle foreldre i fjor. Dette skrivet ligger også ute
på skolens hjemmeside.
FAU skal videre oppfordre skolen til å legge ut informasjonen på sin hjemmeside,
samt sende tilsvarende skriv til foreldrene i videregående skole.
Caroline fortsetter som natteravnansvarlig inntil videre.
Det ble i møtet også formidlet informasjon om at det meldes om rusmisbruk på
skolen, samt mistanke om det samme utenom skoletiden; herunder også blant
ungdomsskoleelever.
Natteravnansvarlig tar oppmed URUS ansvarlig på skolen behovet for å sette i gang
rusforebyggende aktiviteter i skolen.
FAU leder informerer samtidig skolens ledelse om dette.
2. Status hjem – skole samarbeid
Det ble i møtet konstatert et behov for å gå opp noen prinsipper for hjem – skole
samarbeidet slik at vi har noenlunde lik forventning om hva det skal inneholde i FAU,
blant foreldrene og blant skolens ansatte.
Disse prinsippene bør nedfelles i et dokument som for ettertiden også kan benyttes
som grunninformasjon både for nye foreldre og nye lærere om hvordan ting fungerer
på denne skolen.
FAU foreslår at det etableres et utvalg bestående av representanter fra FAU og
skolen som jobber frem forslag til slike prinsipper som kan fremlegges i neste FAU
møte i november.
FAU utpekte Inger Breding, Lotte Bjerknes og Jon Cederbrand som våre
representanter i et slikt utvalg.
FAU leder fremmer forslaget overfor skolens ledelse.
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3. Eventuelt
Skolebøker / Læreplaner
Det ble i møtet uttrykt bekymring for læreplaner og læringsnivå i de sammenslåtte
klassene 1.-3. og 4.-5. Bekymringen skyldes blant annet bruken av lærebøker som
innebærer at enkelte elever jobber med de samme lærebøker over flere år, og ikke
lærebøker beregnet på nåværende klassetrinn.
FAU konstaterer et behov for at skolen går gjennom dette med de aktuelle
klassekontakter på de respektive trinn for å skape trygghet rundt dette.
FAU leder tar opp dette med skolens ledelse.
Forklær 1. klasse
Det ble tatt opp behovet for forklær til elevene i 1. klasse i forbindelse med
formingsaktiviteter.
FAU bestemte at klassekontakter tar opp dette direkte med respektive kontaktlærer.
FAU 02.10.13
Øivind Nilsen
FAU leder og sekretær

