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

Årsrapport skoleåret 2014/2015
1.0 FAU sammensetning 2014/2015
Alle klasser valgte klassekontakt og derved FAU representant med vara slik de skulle på
første foreldremøte. 3 / 4 klasse fikk en utfordring fordi de ikke valgte vara og reserve slik de
skulle og manglet derfor klassekontakt og FAU representant fra november da den valgte
kontakt flyttet til Norge. De fikk etter hvert valgt valgt klassekontakter etter nyttår.
Det er viktig å presisere for kontaktlærerne at det SKAL velges to klassekontakter og en
reserve på første foreldremøte ved oppstart på høsten.

2.0 FAU møteaktivitet
Det har i inneværende skoleår vært avholdt 6 ordinære FAU møter; herunder et
konstituerende møte på høsten, 4 møter i tilknytning til skolestyremøtene, samt et
avsluttende møte i juni måned. I tillegg har de respektive komiteene for høstfest, julefest og
17. mai fest gjennomført sine komitemøter. FAU møtene har vært planlagte i god tid og med
faste agendaer. FAU har i tillegg jobbet aktivt ved hjelp av mail mellom møtene. Skolens
ledelse har vært representert på møtene.

3.0 Samarbeide med skolen
Samarbeidet med skolen har fungert godt dette skoleåret. Skolen har vært representert på
våre FAU møter, og ulike temaer har vært diskutert og informasjon har blitt utvekslet.
FAU har vært representert ved leder i alle skolestyremøter unntatt ett.
Utvalget for hjem – skole samarbeid har i tillegg vært i aktivitet.
Det har også vært gjennomført jevnlige møter med skolens ledelse utenom de ordinære FAU
møter.

4.0 Prioriterte saker
FAU har hatt prioritet på følgende hovedsaker dette skoleåret:
4.1 Prosess bekymringssaker
Skolen redegjorde på oppfordring fra FAU for lovverk og skolens prosedyrer i forhold til
bekymringsmeldinger. FU tok informasjonen til etterretning.
4.2 Bekymring 3 / 4 klasse
FAU har på våre møter diskutert med skolen situasjonen for 3 / 4 klasse etter at
kontaktlærer fikk alvorlige anklager mot seg via internett. Det har i etterkant av saken også
vært tatt opp saker som vedrører samme klasse. Skolen har redegjort for sin håndtering av
disse sakene i FAU møter.
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4.2 Rusforebygging
FAU har fortsatt oppfølging av rusforebygging i skolen. I tillegg til det gjennomførte opplegg
med Guardia Civil har FAU i samarbeid med skolen bestemt at man for neste år vil
samarbeide med sjømannskirken om å hente Hans I. Fagervik til øya slik sjømannskirken
gjorde sist høst. Neste år vil da skolen også arrangere et obligatorisk opplegg for
ungdomsskole og videregående skole internt på skolen. FAU har agt seg villige til å bidra
finansielt til dette ved behov.
4.3 Utvalget for hjem – skole samarbeid
Utvalget har i år jobbet med endringer til skolens ordensreglement, samt den psykososiale
handlingsplanen.
4.4 Skolestyresaker
FAU har i forkant av hvert skolestyremøte distribuert saksliste og behandlet eventuelle
innspill til disse. Referat fra møtene har også blitt distribuert til FAU medlemmene.
4.5 Arrangementer
Våre tradisjonelle arrangementer høstfest, julefest og 17. mai fest har blitt forberedt og fulgt
opp av egne komiteer. Ansvaret for gjennomføring av arrangementene har vært fordelt slik
at hver klasse har vært i komite for en av festene.
4.6 Natteravner
Til tross for ny ordning med innkalling av foreldrene til alle elever i ungdomsskolen er det
fortsatt utfordringer med gjennomføring av ordningen (se eget punkt i rapporten).
4.7 Trafikksituasjonen
Det er utfordringer trafikkmessig i forhold til det å gå til skolen. Blant annet gjelder dette
manglende fotgjengerfelt for overgang i rundkjøringen ved Anfi.
I tillegg er det noen uklarheter i forhold til bruk av gangveier / fortau for syklister.
Ovenstående punkter er adressert skolen som igjen har tatt dette opp med myndighetene.

5.0 Natteravner
Det har vært satt opp lister for natteravner med utgangspunkt i foreldreliste for
ungdomsskolen. Ordningen fungerte delvis fra starten på høsten, men har ikke fungert
tilfredsstillende i vinter. Det ble blåst nytt liv i dette i vår, og noen runder har vært gått.
Ordningen har ikke fungert tilfredsstillende totalt sett. Det viser seg at vi ikke kan stole på at
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foreldre dukker opp på oppsatte vakter sånn uten videre. Det kreves tettere oppfølging
utover det å distribuere vaktlister med beskjed om å bytte internt ved behov.
For neste år er de viktig at foreldrelistene kvalitetssikres med hensyn til mailadresser og
telefonnr. I tillegg må vaktlistene følges opp for å sjekke at disse er mottatt og forstått!
På basis av den arbeidsmengde ovenstående kan medføre kan det anbefales at man
etablerer et team av flere personer for oppfølging av denne ordningen.
FAU anser det som viktig å fortsette ordningen.

6.0 Arrangementer
Vi har tradisjonen tro gjennomført høstfest, julefest og 17. mai arrangement ved skolen. Alle
klasser har vært i komiteen for en fest, og de har igjen engasjert foreldre via
klassekontaktene. Festene har blitt gjennomført i godt samarbeid med skolen, og har vært
vellykkede for foreldre og barn slik vi ser det. Vi har på disse arrangementene samlet inn
penger gjennom salg av mat og drikke, samt lotterier. Alle festene har gitt gode overskudd.
Noe av dette har blitt gitt til vanskeligstilte i nærområdet via nabohjelpen. Vi har også kjøpt
inn en ekstra parasoll til patioen på skolen.
Av viktige erfaringer kan nevnes:
-At komiteansvaret deles slik at hver klasse er engasjert i en fest i løpet av året synes å ha
fungert bra, og er positivt mottatt.
-Start planleggingen i god tid.
-Samle komiteene til jevnlige statusmøter.
-Kommuniser ansvar og vaktlister, og sjekk av at de er mottatt og forstått.
-Benytt erfaringsdokumentasjon fra tidligere års arrangementer.
-Gjør serveringen av mat enklest mulig (for eksempel pølser eller medbrakt på høstfest, grøt
til julefest, samt pølser og is til 17. mai).
- Erfaring viser at man bør vurdere nøye om man skal ha både tombola og vanlig lotteri på
samme arrangement. Dette både av hensyn til kapasitet/arbeidsmengde, premiebehov og
inntjening.

7.0 Økonomi
Vi overtok en kasse med 6.802,97 euro fra forrige FAU, og vi har pr. 09.06.14 en kasse på
6.144,10 euro. Det er bevilget penger til skoletur 10. klasse som ikke er utbetalt. Dette utgjør
inntil 520 euro. Det var fra forrige års FAU avsatt penger til bygging av ny bod for FAU på
skolen, samt til innkjøp av en ny parasoll til patioen. Dette har blitt gjennomført. I tillegg har
vi støttet nabohjelpen med totalt 1.750 euro i løpet av skoleåret (til jul og etter 17. mai).
Vi har også støttet 10. klasse i forbindelse med deres avslutningstur til Tenerife.
Det er i tillegg gjort noen investeringer i lagringsbokser for å få ryddet litt i vår bod.
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FAU har som nevnt tidligere i rapporten lovet støtte til skolen til neste års rusforebyggende
arrangement. I tillegg er det konstatert behov for ytterligere en ekstra parasoll til patioen.

8.0 Konklusjon
Vi konkluderer med at vi har hatt et godt arbeidsår i FAU, og at vi har fått gjennomført i
hovedsak det vi har jobbet for og planlagt i løpet av året. Vi har opplevd å ha et godt
samarbeid med skolen, og det er det viktig å videreføre også kommende år.
Det er videre viktig å sikre at alle klasser velger sine FAU representanter på første
foreldremøte, samt kontinuitet i de tilfeller at vi får forfall underveis fra de som blir valgt på
høsten.
Natteravnordningen er utfordrende og krever stort engasjement. Etablering av et team til
støtte for den ansvarlige bør vurderes. Vi foreslår at klassekontakt for 8., 9. og 10. klasse
utgjør et slikt team.

Arguineguin 09.06.15

Øivind Nilsen
FAU leder /sekretær

