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

Referat konstituerende møte i FAU 04.09.13 kl. 18.00
Følgende saker ble behandlet på møtet:
1. Presentasjon av nye klassekontakter
Følgende nyvalgte klassekontakter møtte og presenterte seg på møtet:
Caroline Carruthers KK 1. klasse, Marion Sørensen KK vara 1. klasse, Monika Mannvik
KK 2. klasse, Wenche Andreassen KK vara 3. klasse, Lotte Bjerknes KK 4. klasse, Inger
Breding KK 5. klasse, Marit Nordheim KK 6. klasse, Eva Britt Vedå KK 7. klasse, Øivind
Nilsen KK 8. klasse, Unni Bekkehaug KK vara 9. klasse, Camilla Å. Aarhaug KK 10.
klasse.
Samtlige klasser var representert. 9. klasse mangler fortsatt ordinær klassekontakt.
Dette tas opp videre med skolen.
2. Konstituering av nytt FAU
a. Til ny leder ble valgt: Øivind Nilsen
b. Til ny nestleder ble valgt: Eva Britt Vedå
c. Til ny økonomiansvarlig ble valgt: Inger Breding
d. Til ny sekretær ble valgt: Øivind Nilsen
e. Til ny natteravnsansvarlig ble valgt: Caroline Carruthers
Øvrige klassekontakter sitter som medlemmer av FAU.
3. Utpeke festkomiteer:
a. Festkomite høstfest 29. oktober består av 1-3. og 8. klasse.
Komiteleder: Wenche Andreassen
b. Festkomite julefest 18. desember består av 4., 5. og 9. klasse.
Komiteleder: Lotte Bjerknes
c. Festkomite 17. mai fest består av 6., 7. og 10. klasse.
Komiteleder: Camilla Å. Aarhaug
FAU leder distribuerer til FAU den plan for gjennomføring av festarrangementer som
forrige års komiteledere har satt sammen. Denne benyttes som utgangspunkt for
planleggingen av arrangementene.
4. Fastsette møteplan og arbeidsform
Det ble besluttet å holde onsdag kl. 17.00 som fast møtetidspunkt for kommende
skoleår. Følgende datoer gjelder for de ordinære FAU møter: 6. november 2013, 8.
januar 2014, 9. april 2014 og 11. juni 2014.
FAU leder sender ut innkalling med saksliste og evt saksunderlag før hvert møte.
Saker (med evt underlag) som ønskes diskutert på møtene meddeles leder slik at
disse kan føres opp på sakslisten. Referat distribueres FAU for kommentarer før de
legges ut på skolens hjemmeside, under egen FAU fane.
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5. Viktige saker og mål for året
FAU bestemte at følgende saker skal følges opp i forhold til skolen:
a. Det er ønskelig at klasselister med navn og kontaktinformasjon på elever og
foreldre distribueres klassekontakter så raskt som mulig.
b. Trafikksituasjonen ved henting/levering av barn må forbedres.
FAU lager et skriv som distribueres foreldrene for å presisere ordningen som
vi ønsker skal etterleves.
c. Banedekke og skygge over banen må følges opp videre.
d. Rutiner vedrørende henting av barn på ettermiddagen må presiseres og
følges opp slik at ikke barn som ikke har lov får forlate skolen på egenhånd;
herunder også barn som skal være på leksehjelp.
e. Foreldremøte ved oppstart av skoleåret bør endres fordi mange foreldre har
barn i flere klasser. FAU foreslår at all fellesinformasjon gis elever og foreldre
sammen på første skoledag, og at klassevise foreldremøter avvikles på ulike
tidspunkt så raskt som mulig etter skolestart.
f. FAU diskuterte allergisituasjonen og reglene i forhold til dette. FAU besluttet
at i utgangspunktet gjør den enkelte klassekontakt opp en status og avklaring
for respektive klasse med klasseforstander.
I tillegg ber FAU om en oversikt over den totale allergistatus fra skolen til bruk
ved planlegging av våre arrangementer.
g. Vi skal jobbe med å skaffe flere natteravner. Klassekontaktene går ut med
oppfordring i respektive klasser og be om at flere foreldre melder seg som
natteravner.
6. Forberede skolestyremøte
Ingen spesielle saker ble diskutert i forhold til agendaen for skolestyremøtet i
september. Underlag for møtet distribueres FAU så fort det foreligger fra skolen.
Eventuelle synspunkter som ønskes fremmet i møtet i forhold til dette meddeles
leder så snart som mulig.
Som sak fra forrige års FAU ligger et forslag til skolestyret om at rabattordningen for
skolepenger for flere de som har flere enn 1 elev ved skolen samme år også skal
gjelde for elever i videregående skole. Dette følges opp i forbindelse med
budsjettbehandlingen i høst.
7. Eventuelt
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.
FAU 04.09.13
Øivind Nilsen
FAU leder og sekretær

