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

Referat FAU møte 16.01.13
Følgende klassekontakter var til stede:
Margita Wang (KK2), John Harald Øien (KK3), Inger Breding (KK4), Tone Elisabeth Wierød (Vara5),
Laura Sandanger Myklebust (Vara 6), Øivind Nilsen (KK7), Tore Eilertsen (KK8), Christine Lien (KK10)
Følgende klassekontakter hadde meldt forfall:
Elin Christensen Ohrt (KK6),

Følgende saker ble behandlet på møtet:
1. Presentasjon fra skolen
På grunn av reiseaktivitet kunne ikke rektor Benedikte stille på dette møtet. I stedet kom
URUS ansvarlig Heidi Nilsen. Hun informerte om status når det gjelder rusproblematikken.
Det jobbes med enkelttilfellene som ble informert om på forrige FAU møte. FAU synes det er
bra at tilfellene gripes tak i og håndteres konsekvent.
Når det gjelder forebygging jobber URUS med å få tak i en foredragsholder fra KRIPOS i
Norge (Lars Holmen) for eventuelt å kunne komme ned å informere både foreldre og elever
om oppmerksomhet rundt og konsekvenser av rusmisbruk. Dette støtter FAU, og vi vil gjerne
ha dette gjennomført så raskt som mulig i år. FAU mener også at det er viktig at dette hvert
år gjennomføres forebyggende aktiviteter, helst i starten av skoleåret, og kanskje også i
januar da det ofte kommer mange nye lever til utover høsten.
FAU v/ Tore spilte også inn en tidligere narkoman fra Hammerfest som mulig alternativ
foredragsholder. URUS holder tak i dette.
For øvrig er man nå i gang med å bygge en salgsbod for mat på skoleområdet, slik at portene
kan stenges i skoletida som tidligere bestemt.
Heidi informerte videre om at det nå er bestemt at Internatet skal legges ned fra sommeren
av. Det er stadig flere elever som flytter ut fra internatet dette året også.
FAU mener det er viktig at skolen går ut med klar og tydelig informasjon til foreldre om
konsekvenser av at mindreårige elever bor alene på øye mens de går på skolen. Dette går
blant annet på lovkravet om verge, samt mulige konsekvenser av at dette ikke er i orden
dersom det skjer noe med disse elevene.
Når det gjelder rapport fra skolestyret så er siste protokoll nå distribuert, og eventuelle
spørsmål rundt denne meldes til leder.
Øvrige spørsmål som banedekke, trafikksituasjonen etc tar leder opp med rektor når hun er
tilbake på skolen til uka.
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2. Status natteravner
Det er fortsatt behov for flere natteravner. Det settes opp info hos den norske klubben og
sjømannskirken for å forsøke rekruttering utenfor skolemiljøet.
Videre må informasjonen som ligger på hjemmesiden korrigeres og oppdateres.
Natteravnsansvarlig tar seg av ovenstående.
For øvrig meldes det fra natteravnene at det er veldig stille når det gjelder norske elever i
utemiljøet både i Arguineguin og Puerto Rico. Dette forklares med en kombinasjon av at
aktiviteten har gått ned, samtidig som noen muligens har forflyttet seg til Playa Del Ingles.

3. Status arrangementer
Julefesten ble oppsummert som en suksess i store trekk. Rent økonomisk tok vi inn over 2
tusen euro, og det må anses som veldig bra.
Komiteen lager et oppsett over forbedringer som kan gjøres til neste gang.
Komiteen for 17 mai festen er 5, 6 og 7 klasse. De igangsetter sitt møte til uken. De som har
innspill til denne bes om å melde dette til komiteleder Elin (KK6) løpende. Skolen kontaktes
for samarbeid. Innspill i møtet vedr bordduker, bordplass til konsulen, samt info til
eventuelle gjester om bekledning ble notert i møtet.

4. Status økonomi
FAU har nå totalt 5.544 euro i kassen etter gjennomført julefest.

5. Innkjøp Markiser til skolen
FAU besluttet å kjøpe inn 6 markiser i henhold til mottatt tilbud. Dette blir inklusive
avgifter en utgift på ca 4.500 euro. FAU leder vil i møte med rektor oppfordre til at
skolen investerer i ytterligere markiser for å dekke et større område med skygge. Det
anslås at det kanskje er behov for 4 markiser til. I tillegg vurderes mulighet for å
benytte parasoller i midten ved 17 mai festen.
6. Innspill neste skolestyremøte
For skolestyrets januar møte ble det tatt opp at det er viktig at overholdelse av
skolens reglement følges opp. Dette for å sikre respekt for reglementet. Det ble blant
annet nevnt at dette med røykeforbud tydeligvis ikke følges opp, og at elever melder
om at de observerer røyking uten at lærere aksjonerer o forhold til dette.
7. Eventuelt
FAU behandlet en forespørsel fra Ungdomsskolens elevråd om et lån på 300 euro for
forberedelse av skoleball. FAU besluttet å gi et slikt lån. FAU besluttet videre at 100 euro av
disse skulle være et tilskudd og at resterende 200 euro skal tilbakebetales innen 1 april.
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FAU har fått tilbakemelding om at mange foreldre er misfornøyd med spansk
undervisningen. Dette gjelder spesielt de som har hatt spansk fra før. De opplever ikke å ha
noe utbytte av spanskundervisningen da den er innrettet i forhold til nybegynnere. FAU leder
tar opp med rektor mulighetene for nivådelt undervisning.
FAU besluttet å rydde opp på hjemmesiden slik at den blir mer oversiktlig. Leder lager forslag
til forbedret oppsett. Dette sendes så til rektor for korrigering på siden.
Neste ordinære FAU møte er onsdag 10. april kl. 18.00!

Øivind Nilsen
FAU leder / sekretær

