
Møtereferat- FAU Colegio Noruego 

Igangsetting av møtet 

 

FAU avholdt møte i Sjømannskirken den 30.11.2020 klokken 11.00. Deltakerne inkluderte Anne 

Storli(leder), Audun Skogen, Audun Vetrhus, Anita Dehli Soltvedt, Benedikte Grongstad(rektor), 

Ann-Cathrin El Allaoui og Veronica Føre Andersson. Meldt forfall: Lena Fagerwing og Mirjam 

Drivdal Tho. 

Rektor går gjennom agenda styremøtet og solplanen. Spørsmål til rektor, som er 

med på første del av møtet. 

Rektor snakker om forefallende vedtak, og om krav ved ansettelser ved skolen, inntaksreglement og 

kompetanse. Ordensreglement – ingen endring de siste 5-6 år. Mobilfri skole fungerer også veldig 

bra. 

Skolen gjennomfører plan for et godt psykososialt skolemiljø utarbeidet av skolens ledelse, med 

tilbakemelding og et generelt trygt og godt skolemiljø. Ved uønsket adferd, meld inn til nærmeste 

overordnede, eller direkte til rektor. Siste elevundersøkelse er fra høst 2020.  

Skolen på Gran Canaria har tidligere år vært markedsført på Utdanningsmessen, men pga covid-19 

foregår den nå digitalt.  

Det er «trangere tider» for både skole og familier. Skolen hadde heldigvis et overskudd fra fjoråret, 

som ble overført til i år. Det har vært helt nødvendig for videre drift, da det ikke er kommet inn noen 

ekstra økonomisk støtte fra staten. Skoleavgiften/kontingent øker jevnlig, med noen års 

mellomrom.  

Spansk har «alltid» vært obligatorisk for barneskolen inntil for et par år siden. Da stoppet Udir dette 

fordi det ikke finnes lærerplaner i faget for disse gruppene. Da skolen stoppet spanskundervisningen 

ble det lånt ut klasserom til kursholder som holdt frivillige kurs etter skoletid.  

Et krav fra Udir for å drive spanskundervisning er at lærerplanen med tilhørende kompetansemål 

for 10.trinn blir brukt på alle trinn, altså fra 1.til 10.trinn. 

Elevtallet er veldig lavt i år pga covid-19. Det forventes også å gå ned fra nyttår, da det er flere 

familier som er eller kommer til å flytte til Norge. Det er heller ingen elever fra behandlingsreiser 

dette året.  

Virksomhetsplan – hvilken skole vi ønsker å være.  

Det kommer også inn forslag på at skolen kan gjennomføre kurs på hvordan man opptrer på sosiale 

medier og nettmobbing. På www.barnevakten.no kan man forslag på bevisst mediebruk.  

Det kommer ny helsesøster på skolen fra 01.01.2021. Hun heter Marianne Drolsum og er utdannet 

sykepleier, og vil ta seg av det som måtte komme av skader, samtaler og psykisk helse.  

Førstehjelpskurs – kommer over nyttår.  

Spisepause for elevene 1-7 klasse er totalt 25 minutter.  

http://www.barnevakten.no/


Side 2 

Skoleporten har til nylig åpnet litt senere enn nede ved bom, noe som førte til blanding/samling av 

elever utenfor skolen. Dette er nå ordnet.  

De er nå vakt ved både fotgjengerovergang og ved bom. Politiet er har mange andre oppdrag pga 

covid-19 og er ikke like ofte ved skolen som tidligere år. 

Noen av foreldrene har reagert på at høstfesten ble lagt ut/publisert på hjemmesiden til skolen. Vi 

snakker om å prøve å komme fram til en løsning der elevene kan framvises mere beskyttet. Vi blir 

også enige om å høre litt hva foreldrene tenker i de ulike klassene.  

SOL-reglene på skolen ligger på hjemmesiden. 

Elever og lærere ønsker å bruke banen mere enn det som er praksis i dag, pga solreglene. Audun 

Skogen jobber videre med saken og vil sammen med rektor få sendt inn en søknad på endring.  

                                                                                                                                                                 

FAU bidra til juleavslutning for barna? Kjøpe inn ting til (økt trivsel) barna/boblene 

før jul. 

Rektor er positiv til at FAU bidrar med fiskedam. Ønsker ikke grøt eller julenisse.  

FAU blir enige om å lage godteposer, og dele ut når elevene har fellesfrokost før juleavslutningen. 

Audun V og Veronica tar ansvaret for innkjøp og pakking.  

 

Hvordan jobbe videre i FAU? 

Leder foreslår at vi kan lage små grupper for aktuelle temaer. Enten som blir bestemt i forkant, eller 

som dukker opp underveis. Det blir enighet om å informere på FB om dette slik at 

vararepresentanter også kan bidra om ønskelig.  

Ellers snakker vi om hva FAU skal jobbe med, hva skal vi ha fokus på. At skolen og FAU bør ha 

bedre samarbeid når det gjelder planlegging og arrangement av fester på skolen. 

Eventuelt 

Referat sendes ut til alle styremedlemmer for godkjenning, før det legges ut på hjemmesiden til 

skolen.  

Alle representanter bør si fra klassevis på FB før FAU-møte, slik at aktuelle temaer fra de ulike 

klassene kan tas opp.  

Trivsel.  

Hvilke regler gjelder på Gran Canaria i forhold til når barn kan være alene hjemme og andre ting. Er 

dette noe FAU eller skolen bør gå ut med til nye elever/foresatte? Kanskje et samarbeid slik at det 

blir enklere for de som er nye. FAU har i perioder jobbet litt med dette før. En del av det er litt 

utdatert. 

Møte hevet 

Ca kl.13.15  (tusen takk for vafler, kaffe og vann 😊 )  
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Veronica Føre Andersson   
Sekretær  Dato for godkjenning 

 


