
FAU-møte ved DNSGC, 1.november-21

Tilstede:

Anita Arnesen Kragset, Erik Faye Lindvig, Julie Strømsnes, Lene Heldal, Linda Almvik, Siri Stueland, Hans

Olav Rørvik, Benedikte Grongstad

1. Presentasjon av FAU-representanter og representantene fra skoleledelsen med navn, hvilket

trinn en representerer, barn på skolen og hva en jobber med her på Gran Canaria eller i Norge. Anita

påpeker viktigheten av at vi fokuserer på løsninger i FAU og ikke problemer.

2. Presentasjon av skolen ved skolens ledelse: Hans Olav og Benedicte. Det er stor forskjell på

norsk og spansk skole. Det er skolerett og skoleplikt. I Spania er en veldig nøye på at elevene er på

skolen. Det er litt sånn at enten er du på sykehuset, ellers så er du på skolen. Er eleven borte 3 dager fra

skolen på 1 mnd, så må skolen rapportere det inn til myndighetene. Om myndighetene ser at det er litt

mye fravær, så reiser Cecilie fra fraværsavdelingen, sammen med politiet, hjem til eleven og familien.

Noen ganger kan det f.eks være en utfordring å forklare til spanske myndigheter at en elev har fått

innvilget 10 dagers varslet permisjon.

Den norske skolen Gran Canaria er underlagt spansk lov. Skolen er godkjent i følge friskoleloven som

norsk grunnskole og norsk studieforberedende videregående. Forvaltningsloven gjelder egentlig ikke for

oss, utenom paragraf 9a og der en fatter enkeltvedtak. Når vi blir usikre, må vi alltid følge den strengeste

loven. Vi må sende rapporter til myndighetene når det gjelder antall elever og antall lærere. Spanske

myndigheterer har gjerne andre maler for lærertetthet enn vi er vant til i Norge.

Når det gjelder bekymring for barn har skolen fått liste av spanske myndigheter om hva en skal følge med

på: hygiene, møter presis til skolen, fravær..... De er ikke så opptatt av dette med relasjoner f.eks, slik vi

er opptatt av i Norge. Det kan være utfordrende.

Spanske myndigheter anbefaler henting og bringing av elever fra 1-10.trinn. 5-10.trinn kan gå hjem

alene, men da må foreldrene signere for det. Låste porter på skolen er og spanske regler.

Covid-19: Må forholde oss til spanske smittvernsregler, samt de lokale på Kanariøyene. Skolen følger med

på lettelser på fastlandet og håper på lettelser fremover her på Gran Canaria og. I forhold til smitte må vi

ha tillit til spanske helsemyndigheter. Spanske myndigheter har et veldig sterkt personvern, som gjør at

det er vanskelig for skolen å gi informasjon om evt smitte ved skolen. De involverte vil få nødvendig

informasjon. Vi har alle lært gjennom pandemien at ting endrer seg raskt, og skolen følger med på

gjeldende regler. Fra 11.oktober ble det slutt på at coronarelatert fravær ikke blir  ført som fravær. Det



gamle systemet er tilbake. Hvis en trenger en erklæring fra lege kan man ta kontakt med fastlege i Ńorge

gjennom helsenorge.no eller telefon, evt lege her på Gran Canaria. Skolens ledelse sender ut et skriv om

hvilke regler som gjelder nå.

3. FAU sitt mandat og oppgaver: Hans Olav informerte om Foreldrerådets arbeidsutvalg:  Alle

foreldre på skolen er med, og hver klasse har en representant til møter i FAU. FAU er foreldregruppens

talerør, som i samarbeid med skolen og skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU

er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. Skal skape godt samhold mellom

hjem og skole, der er FAU viktig. Lærerne har temaet trygt og godt læringsmiljø på fellessamlinger hver

mandag.

Hans Olav informerer og om at vi foreldre kan snakke sammen på messenger og Facebook, men at alle

må huske på å prøve og holde god tone. Foreldre må gjerne ta kontakt med kontaktlærer, evt

avdelingsleder og rektor om det er spørsmål eller bekymringer.

FAU kan prøve å ha flere fellessamlinger for alle familier, jobbe med trafikkforhold, fysisk skolemiljø.

Rektor informerer om at det er litt vanskelig i denne koronatiden med alle faste samlinger.

Juleavslutningen pleier å være med langbord, kaker, loddsalg, underholdning og forestilling fra sal -og

scenegruppa. Må trolig begynne å tenke alternativ til denne kvelden/eller tenke utenfor boksen. Kan FAU

ha det som et arrangement? Da er det mulighet for at flere kan bli med, enn om skolen arrangerer det.

Park Sur er en park i Maspalomas som kan benyttes av familier. Her kan man prøve å ha noen

familiesamlinger.  Det er viktig at vi prøve å spørre folk direkte om de vil være med? Høre med noen om

de trenger skyss?

Vi i FAU ønsker å prioritere disse sakene i første omgang:

* Arrangement fra FAU i Park Sur.

* Julearrangement

* Hente/bringe/parkering/sparkesykkelregler . FAU kan komme med anbefalinger, det kan ikke

skolen, ift til f.eks sparkesykkel. Det har kommet nye regler på sparkesykkel om at det ikke er lov

på fortau, gangfelt. En kan få bot om en blir tatt. FAU kan komme med anbefalinger her ift bruk

til/fra skolen.

4. Komiteer og ansvarsområder: er det noen med spansk kompetanse? Andre kompetanseområder? Kan

noen av arrangementene organiseres av enkelte faste klasser? Dette finner vi ut av etterhvert. Offisiell

kommunikasjon ut fra FAU er mail, så kan vi bruke Facebook som ekstra påminnelse.

* Erik, Linda og Julie ansvar for julearrangement torsdag 16.desember

* Lene og Siri har ansvar for adventsamlig i Park Sur 28.november.

* Anita tar dette med trafikk



5. Årshjul og  møteplan:

* FAU-møte: mandag 15.november kl.08.30

* FAU-møte: mandag 13.desember kl 08.30.

6. Økonomi: Kasserer skal få tak i regnskapet fra 2018 til nå. FAU har 3000 euro liggende som er

øremerket airconditionen på skolen. På dagens FAU-møte blir disse pengene overlevert skolen slik at de

kan ta de inn i sitt regnskap. Skolen mottok 750 euro fra FAU i oktober 2020. Skolen har egen safe. Fra i

dag av vil pengeskrinet til FAU bli oppbevart der. Det er ellers 573 euro  i FAU kassen.

7. Eventuelt:

* Det er ønskelig at FAU samarbeider med elevrådet. Elevrådet har tatt opp at det er dyrt å komme

på arrangement. Kan elevrådet bli med på deler av neste møte? Hans Olav undersøker dette.

* Vi foreldre må være gode rollemodeller i forhold til bruk av munnbind ved henting og bringing,

når elevene kommer fra skolen med munnbind.

* Parkering i hente og bringesituasjonen har vært utfordrende i alle år. FAU vil jobbe for om vi kan

få en langsiktig løsning slik at hente og bringesituasjonen blir trygg og forsvarlig, og at man ikke

trenger å ta opp igjen utfordringen år etter år.

Siri


