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

REFERAT FRA MØTE FAU 18.01 kl. 17.30
Ronny Kiil Olsen (leder)
Hege Ramberg (nestleder)
Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
Marit Søimer (natteravn ansvarlig)
Karin Kristensen (sekretær)
Annie Tørressen (vara)
Svein Arne Dahl (vara) – ikke til stede
Reidar Kyllesdal (ass. rektor)

Agenda:
1. Referat fra forrige møte godkjennes.
2. FAU purrer skolen på de punktene vi har sendt til skolen med svarfrist, men ikke
fått svar på. Leder følger opp.
3. Evaluering skolemiljø, natteravntjenesten, rustiltak etc. høst 2011.
-

For å få rekruttere flere natteravner vil FAU gjøre følgende:
o sette opp informasjon på norskeklubben og sjømannskirka med
informasjon om natteravnene, og invitasjon til å rekruttere flere, også de
som ikke har elever ved skolen. Leder FAU følger opp.
o rekruttere foreldre på videregående nivå som natteravner. FAU lager et
skriv som sendes til Reidar som er ansvarlig for videregående nivå. Han
distribuerer videre til foreldre på videregående nivå.

-

Colegio Noruego har stengt dørene i løpet av skoledagen for å ha god
sikkerhet for barna. Vi er en skole i Spania, og skolen må derfor følge spansk
lov som sier at småskolen skal være stengt i løpet av skoledagen. Skolen må
få ut denne informasjonen ut til foreldrene, da det har vært litt misnøye blant
noen foreldre rundt dette. Vi foreslår at det legges ut info om dette på
internett, og evt. henger oppslag ved porten.

-

Marit Søimer er valgt inn som representant for foreldrerådet til skolens URUS
gruppe.
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4. Julefesten
Overskudd på € 779. FAU brukte rundt € 300 til div. innkjøp til festen.
Regnskap pr. 31.12.11
€ 6.440 i kassa. Det betyr at vi har € 5.000 disponibelt pr. d.d.. Vi har ingen
utgifter i nær framtid. Ungdomstrinnet har € 600 igjen av midlene som ble
bevilget i høst.
Evaluering julefest
Fornøyde foreldre og meget bra gjennomført arrangement!
Mer detaljert evaluering taes med festkomitéen i et eget møte. Neste møte i
festkomitéen settes til onsdag 7. mars kl. 17.30 ved skolens terrasse. Leder kaller
inn til møte.
5. Solseil
Mottatt et tilbud mellom € 30.000-40.000. Tilbudet er uten motor. FAU ønsker å
bidra med inntil € 4.000. Rektor tar dette videre til styret hvis skolen mottar et
tilbud som kan anses som konkret og helt fullstendig.
6. Vakt fredagsklubben
FAU lager et skriv som sendes som ranselpost til elevene for å få flere foreldre
som vakter til fredagsklubben. Annie utformer skrivet og sender det til skolen.
7. Spørreundersøkelse trivsel
Skolen bruker i dag en elev- foreldre- og ansattundersøkelse via skoleporten.no.
FAU ber om at det legges en link til denne undersøkelsen på hjemmesiden, og at
undersøkelsen gjennomføres før jul slik at resultatet kan legges til grunn i arbeidet
med å tilsette lærere for neste skoleår.
8. Eventuelt
Der er laget en link til FAU på skolens hjemmeside, men referatene er ikke lagt
ut. Sekretær FAU tar dette videre med rektor.

Møtet hevet kl. 19.45.
Karin Kristensen
Sekretær FAU

