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

REFERAT FRA MØTE KLASSEKONTAKTER OG FAU 15.09 kl. 1900
Til stede:
Ronny Kiil Olsen (leder)
Hege Ramberg (nestleder)
Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
Marit Søimer (natteravn ansvarlig)
Karin Kristensen (sekretær)
Annie Tørressen (vara) – ikke til stede
Svein Arne Dahl (vara) – ikke til stede
Klassekontakt 1. klasse – Margita A. Wang
Klassekontakt 2. klasse – John Harald Øien, ikke til stede
Klassekontakt 3. klasse – ikke valgt
Klassekontakt 4. klasse – Anita Berg
Klassekontakt 5. klasse – Per Otto Moen
Klassekontakt 6. klasse – Nina Einarson
Klassekontakt 7. klasse – Lena H. Skogen
Klassekontakt 8. klasse – ikke valgt??
Klassekontakt 9. klasse – Geir Ståle ørskog
Klassekontakt 10. klasse – Stein Olsen
Leder redegjør for klassekontakt sin rolle. Bindeledd mellom foreldre, elever og skolens
ledelse, og motsatt.
Agenda
1. Høstfest 26.10.11
Klassekontakter
FAU mangler oversikt over klassekontakt og vara i:
3. klasse
8. klasse
10. klasse bare vara
Har sendt mail til kontoret på skolen, men har pr. i dag ikke fått respons. Dette må
velges snarest hvis det ikke er på plass.
Festkomite
Det ble vedtatt at festkomiteen er FAU og alle foreldrekontaktene for samtlige fester
som skal arrangeres i 2011/2012.
Innkjøp
FAU er ansvarlig for innkjøp til festene. FAU går gjennom varelageret mandag 19.09
kl. 12. Øk. leder FAU ansvarlig for tellingen.

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

Tema for festen
Ønsket et tema. Mange forslag, men ingen ble vedtatt.
Aktiviteter
Forslag om fisking med småpremier. Populært for barn.
Spørre scenegruppa om de ønsker å bidra med underholdning. Leder tar
det videre.
Loddsalg/gaver
Flere forslag til gevinster, bl.a.:
FAU kjøper noen få, litt dyrere premier
alle barn tar med seg en gave hver
innhente gaver sponset fra lokalt næringsliv
Det ble vedtatt at det ved høstfesten i år blir kjøpt inn færre, men dyrere gaver av
FAU. Overskuddet går tilbake til elevene ved skolen.
Servering
Få elevene til å bidra med hjelp til å lage suppe. Tilby pølser til barna.
Sende ut ranselpost med elevene med forespørsel om hvilke foreldre som
kan bidra med bakst. Leder lager dette skrivet, og klassekontaktene
videreformidler. Dette går ut mandag 19.09. Kakene må være allergivennlige
Nytt møte i festkomiteen onsdag 28.09.11 kl. 17.30 på skolen.
Møtet hevet kl. 20.30
Karin Kristensen
Sekretær

