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

Referat FAU møte 21.01.14 kl. 18.00
Tilstede:

1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. klasse var representert på møtet.
Fra skolen møtte: Ingen

Følgende saker ble behandlet på møtet:
1. Status samarbeidet med skolen
a. Status hjem – skole samarbeid
En av FAU representantene, Inger Breding slutter fordi hennes barn nå går på
spansk skole. Til ny representant i samarbeidsutvalget ble valgt Anita Lønning,
Klassekontakt i 9. klasse.
b. Rusforebygging
Et informasjonsskriv fra skolens URUS ansvarlige vedrørende skolens
håndtering av rusproblematikk ble fremlagt og tatt til etterretning av FAU.
c. Skolestyret
Referat fra seneste skolestyremøte, samt innkalling til kommende møte
23.01.14 er distribuert FAU medlemmene. Ingen spesielle kommentarer til
dette fremkom.
2. Status klassekontakter
5. klasse mangler nå begge klassekontakter. 1., 2., 6, og 10. klasse mangler vara.
Det tas nå initiativ av gjenværende klassekontakter for å få avviklet foreldremøter i
disse klassene for nyvalg av klassekontakt. Dette gjøres i samarbeid med
klasseforstander i klassene. Det er en fordel om skolen også har saker som kan settes
på agendaen for slike møter. 1. og 2. klasse har møte torsdag 23.01.14.
3. Status natteravner
FAU besluttet å endre strukturen på natteravnene. Vi dropper Puerto Rico som
patruljeringssted. Vi gjennomfører en forsøksordning med patruljering i Arguineguin i
tidsrommet 21.00-23.00 på fredager. Vi benytter de som fortsatt har sagt seg villige
til å gå natteravn og fordeler disse på noen helger utover vinteren og våren.
Vi går samtidig ut med informasjon om endringene og oppfordrer flere, og da spesielt
foreldre av ungdomsskoleelever om å melde seg til tjeneste.
4. Status arrangementer
a. Julefesten
Komiteleder Lotte oppsummerte høstfesten med plusser og
forbedringsområder. Av forbedringsområder fremkom spesielt behovet for å
starte komitearbeidet tidligere, samt å tilpasse omfanget av arrangementet i
forhold til tilgjengelige ressurser. Dette gjelder spesielt i forhold til hvilken
mat som skal serveres, og innhenting av gevinster samt gjennomføring av
lotteriet.
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Tips kan for eksempel være medbrakt mat til høstfesten, samt grøtservering
på julefesten.
FAU takker Lotte og resten av komiteen for gjennomføring av nok en fin fest
for alle.
Økonomisk gikk festen bra, med et overskudd på 1.619,50 euro.
Vi har nå totalt 4.720,50 euro i kassen.
b. 17 mai
Komiteen for 17. mai arrangementet består av 6., 7. og 10. klasse. Jon er
komiteleder. Komiteen setter i gang sitt arbeid med planleggingen. Spesielt
arbeidet med program bør igangsettes raskt. I tillegg bør skolens
kontaktperson, Arvid kontakte raskt for samkjøring. Skolen har ansvar for
talere, underholdning, korps, barneleker, samt organisering av tog; herunder
togruter og kontakt mot myndigheter / politi.
FAU besluttet videre at de 3 komitelederne setter seg sammen etter gjennomføring
av 17. mai arrangementer for å lage sin vurdering / erfaring i forhold til gjeldende
standard for gjennomføring av arrangementene
5. Forslag ny fritidsaktivitet
Elin la frem sine tanker rundt nye fritidsaktiviteter for barn og ungdom.
FAU er prinsipielt positive til slike ideer og initiativ, og forutsetter at disse samordnes
med tilsvarende aktiviteter som drives av andre.
FAU vil ikke være ansvarlig for organisering og bemanning av slike arrangementer.
Konkrete søknader om økonomisk støtte vil bli behandlet når slike forelegges FAU.
6. Eventuelt
Parasoller
FAU besluttet å benytte inntjente midler til å kjøpe inn 3-4 parasoller (3x3m) til bruk i
patioen ved behov under arrangementer. Øivind kontakter skolen for å samordne slik
at disse passer inn med dagens markiser. Videre sjekker han om skolen kan være
med på innkjøp / finansiering av slike.
Økonomiansvarlig
Eva Vedå ble valgt som ny økonomiansvarlig etter Inger Breding som slutter i FAU.
FAU 21.01.14
Øivind Nilsen
FAU leder og sekretær

