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

Møtereferat FAU 14.12.2011
Ronny Kiil Olsen (leder)
Hege Ramberg (nestleder)
Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
Marit Søimer (natteravn ansvarlig)
Annie Tørressen (vara)
Svein Arne Dahl (vara)
Ikke tilstede:
Karin Kristensen (sekretær)
Skolen representert ved Rektor Benedikte Grongstad

Agenda:
1. Manglende tilbakemelding fra skolen
a. Pris på Vannkort
i. Har brukt 6384 euro og har fått inn 5900 euro. Tjener ikke på
vann. Men gir ungene vann selv om de ikke har penger. Vannet
koster 38 centimo per flaske.
b. Solavskjerming
i. Er i kontakt med Gonzales som forhandler pris men det går sent
ii. Tar imot forslag på leverandører av solavskjerming
iii. Hege tar kontakt med naboen som har solavskjerming og google på
spansk for å finne leverandører.
c. Lekeapparat
i. Har ikke gått videre med spørsmålet om lekeapparat
ii. Har kataloger fra leverandører
d. Penger til biljardbord og fremviser
i. Biljardbord; koster 600 € på segundomano. Skal se på biljardbord i
morgen.
ii. Fremviser/projektor; ikke undersøkt ennå
iii. Rest kan evt. brukes til andre ting
iv. Flertallet bestemmer hva resten skal brukes til
e. Referater fra FAU på skolens nettside
i. FAU lenken er åpnet
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ii. Referatene skal legges inn i løpet av uken
iii. Referatet fra FAU møtene sendes til Benedicte for godkjenning
som deretter sender det til Mette Brandt (webansvarlig)
2. Nyttig info
a. Vi kommer med forslag til hvordan man går fram for å få residencia
b. Være verge
c. Etc.
3. Eventuelt
a. Innspill fra Svein Arne; at alle slutter samtidig hver dag.
i. Barna har tilbud om leksehjelp
b. SFO blir stengt 01.01.12 pga for få barn
i. Har pr. i dag 3 barn, må ha 10 for å holde SFO åpen
c. Rom nok til barna og god nok luft for alle
i. Mangler to kjøleskap
ii. Skolen kjøper disse, ikke FAU sitt ansvar
iii. Aircondition eller vifte
1. noen barn tåler ikke aircondition
2. klasserom på småskolen og mellomtrinnet har ikke
aircondition
3. forslag fra Ronny; kjøle ned rommene med airconditon i
friminuttene
4. skolen kjøper nye og flere vifter til de som har behov for
det. Læreren vurdere dette.
d. Salg av CD er
i. Hvor går evt. overskuddet?
1. Benedikte sjekker
e. Hvis FAU får henvendelse/klager fra foreldre ved skolen ønsker
Benedikte tilbakemelding. Ønsker de uformelle henvendelse
tilbakemeldingene. Be de komme til Benedikte.
f. Rektor oppfordrer foreldrene til å komme med ris og ros. Ved samtale
med rektor må tid avtales.
g. Problemer med foreldre som oppholder seg på skolen.
i. Benedicte ønsker at FAU kjøper benker der foreldrene kan vente
ii. Foreldrene henter utenfor porten
iii. FAU vurderer dette

Marit Søimer
referent

