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Referat FAU-møte, skoleårets første

Tidspunkt: torsdag 19.september 2019, kl. 16.00
Sted: Den Norske Skole Gran Canaria
Møteleder:
Referent:

Fredrik Græsli Storjord, FAU-leder 2018/2019
det velges ingen, så referatet er skrevet ut fra hukommelsen i
etterkant av møtet

Tilstede:
- Lena Fagerwing, 1.trinn
- Hanne Vetrhus, 2.trinn
- Tone Ovesen, 3.trinn
- Mirjam Drivdal Tho, vara 3.trinn
- Andreas Lyng, 4.trinn
- Ann Cathrin Foseid El Allaoui, vara 4.trinn
- Hilde Guttormsen, 5.trinn
- Linda Pedersen, vara 5.trinn
- Silje Haugen, 6.trinn
- Oddvar Pedersen, vara 6.trinn
- Anne Marit Svendsen, 7.trinn
- Fredrik Græsli Storjord, vara 7.trinn
- Anita Dehli Soltvedt, vara 8.trinn
- Veronica Føre Andersson, 9.trinn
- Mona Alvestad, vara 9.trinn
- Ola Axelsson, 10.trinn
- Benedikte Grongstad, rektor
Fravær:
- Ute Hildebrand, vara 1.trinn
- Trond Horn, vara 2.trinn
- Hege Eltvik, 8.trinn
- Anette Brevig-Axelsson, vara 10.trinn
AGENDA ifølge innkallelse
• Velkommen
• Rektor informerer
• Kort om klassekontakters roller og ansvar
• Kort info om hva FAU er
• Gjennomgang av FAU vedtekter og styre.
• Aktiviteter året rundt
• Konstituering av FAU og valg til andre utvalg (§ 3)
• Eventuelt
Referat:
1. Fredrik Græsli Storjord, FAU-leder 2018/2019, ønsker velkommen.
2. Rektor Benedikte Grongstad får ordet, men pga manglende møteinnkalling
har hun ikke hatt tid til å forberede noe. Hun åpner opp for spørsmål, men
per nå er det ingen som har noen.
3. De neste punktene på agendaen går litt i hverandre, med generell
informasjon om FAUs rolle og hva FAU gjorde forrige skoleår.
1

1.møte

FAU Den Norske Skole Gran Canaria

2019/2020

4. Det er 10 hengende saker fra forrige skoleår. Disse ble kort informert om.
Nytt styre skal ta opp til vurdering hvilke av disse sakene som evt skal
jobbes videre med dette skoleåret.
5. Konstituering av nytt styre - dette viser seg å være en utfordrende jobb,
da svært få ønsker å ta på seg noen av styrevervene, spesielt ledervervet.
Det diskuteres om det kan hentes en leder fra foreldregruppa, uten at
personen er valgt til foreldrerepresentant, og det er enighet i FAU om at
dette er greit. Ønsket person avslår i første omgang, og FAU konstituerer
følgende styre:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Andreas Lyng
Hilde Guttormsen
Hege Eltvik
Silje Haugen

Møtet brytes opp før «eventuelt» da en del har andre avtaler de må nå. Noen
sitter igjen og prater videre.
6. Eventuelt
6.1Høstfesten
Vi snakker om høstfesten, og blir enige om at vi tar videre planlegging
så snart vi har permene/dokumentene fra tidligere år, slik at vi unngår
å gjøre dobbeltarbeid. Da det ikke er veldig lenge til denne festen, er
det viktig at neste møte holdes innen kort tid, maks ei uke.
På vegne av FAU-styret 2019/2020
Sekretær Silje Haugen
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