FAU-møte ved DNSGC, mandag 15/11
Tilstede: Julie Strømmens, Erik Faye Lindvig, Fredrik Søvik-Ringstrøm, Lene Heldal, Anita Arnesen
Kragset, Siri Stueland, Hans Olav Rørheim, Benedikte Grongstad, samt representantene fra elevrådet.
Vi startet møte med presentasjon av elevrådet, samt at elevrådet presenterte saker de ønsker å
jobbe videre med:
1. Ønsker å sitte sammen i spisingen
2. Flere fritidsaktiviteter på kveldstid på skolen, og at det er faste ukedager for aktiviteten. Var mer
før korona.
3. Flere ting å holde på med i friminuttet
4. Matsal
5. Få være mer på stranden
6. Frukt og iste salg
7. Flere kosetimer
8. Ønsker flere klasseregler som å være snille og stille i timen.
9. Vi ønsker at alle møter til ting som er obligatorisk på kveldstid.
10. Jobbe med alle typer trivsel. Både læring og sosial trivsel.
Elevrådet vil sette opp liste på hva de har som øverste prioritet
Det er ok om 5-7 f.eks vil spille stikkball en dag. Eget treff for å få gang på kveldsaktiviteter blant FAU
representanter.
Sak 1: Godkjenning av referat
Referat godkjent.
Minn på i klassegruppene at referatet ligger ute på hjemmesiden til skolen.
Sak 2: FAU-kontakt 5/6.trinn + varamedlem har trukket seg
Fredrik Søvik-Ringstrøm er vara for Erik som representerer 3/4.trinn. Fredrik representerer fremover
5/6.trinn i stedet. FAU er fornøyd med avgjørelsen. Evt innsigelser må komme til FAU.
Sak 3: Styremøte 25/11 i La Fundacion de la Escuela Norwegian de Gran Canaria
Leder i FAU, Anita Kragset, får innkalling til møte. Anita tar det med FAU og gir videre innspill til
møtet fra FAU. Ønske om at Benedicte kan informere om hvilke saker som blir tatt opp, evt historikk.
Ønske om å høre mer om skolens budsjett f.eks. Skal dette med økonomi opp på dette styremøtet?
Benedicte informerer; Styret består av tre medlemmer fra Fundasjonen med stemmerett, samt
representantene i skolestyret som har møte og talerett; en fra de pedagogisk ansatte, en fra andre
ansatte, en fra elevråd grunnskole, en fra elevråd VGS og en fra FAU.
Har fått årshjul for møtene. Noen saker skal tas opp i løpet av året. Ordensreglementet skal tas opp
hvert år, dekker 1-13.trinn, samt plan om skolemiljø. Evnt endringer kan tas opp der. Videregående
ønsker årlig å ta opp bruk av mobil. Forslag om vi kan ta opp dette med trivselsleder og
kveldsarrangement på styremøtet? Dette kan tas direkte opp med adm/ledelse og kan settes i gang
straks om ønskelig, men de enkelte boblene må være for seg selv. Dersom det er ønsket inn i plan for
et godt skolemiljø, vil det bli i planen som gjelder for neste skoleår.
Budsjett kommer med forslag i desember og skal være klart i januar. Masse lovverk som de er
forpliktet til å holde seg innenfor

Sak 4: Økonomi
Hvilke planer har vi for å få inn mer penger? Lodd og kakesalg? Har ca 400 euro i kassen til FAU nå.
Inntektene har dalt veldig. Kunne de hatt diskokveld? Ønske om kiosk på skolen. Vil Spar sponse
lokalmiljøet? Litt vanskelig da mange bedrifter sliter selv etter korona.
Forslag om at 10.trinn(evt. Sammen med 8-9.trinn) får drive kiosk på skolen til inntekt for egen
10.klassetur. Fokus på sunn mat som smoothies, VM-boller, frukt. Forutsetter at elevene kan låne
kjøkken på skolen, evnt låne Sjømannskirken til baking, eller kjøpe ferdig bakst fra Sjømannskirken.
FAU må gi økonomisk bidrag til oppstart. FAU undersøker saken til neste møte.
Sak 5: Trafikk-hente/bringesituasjon
Fått tilbud fra Aquas 11/11 -23/6 om å holde åpen en halvtime ved henting og levering. Folk må
hente parkeringsbevis og betale 20 euro i depositum. Da betaler skolen de resterende 2359 euroene.
Vi tar dette opp som en styresak om å legge det på skolepengene til neste år, og at skolen betaler i
år. Det er en liten sum, et estimert beløp.
Skolen lager en mail som går ut til alle foreldre om henting av kort og betaling av depositum, samt tar
det opp på styremøte hva som gjelder neste år. Anita lager en formulering om hvordan dette løses
som vi kan legge ut på facebook, og så legger skolen ut at vi kan parkere fra i morgen 11/11 og at
skolen betaler i dag.
Kan elevrådet lage en presentasjon med hvordan og hvordan ikke, det skal gjøres med parkering?
Høre med elevrådet om de er interessert i å lage en presentasjon om hvordan/hvordan ikke ang
sparkesykkel.
Politiet er av og til på parkeringsplassen og følger med ved henting og levering.
Sak 6: Status adventssamling
Se sak 7
Sak 7: Status julearrangement
Skal vi slå sammen arrangementene? De blir for mange å samles boblene. Må tolke regler. Etter å ha
diskutert flere løsninger for både adventsamling og julearrangement, blir vi enige om å avlyse begge
arrangementene. Dette da det er oppsving av korona igjen, og vanskelig å planlegge av den grunn.
Sak 8: Årshjul
Møteplan for FAU skal lages for neste semester. Det vil da være greit at vi møtes før styremøtene.
Anita setter opp datoer etter å ha fått hvilke datoer det er styremøte. Evt liste med ønsker fra
elevrådet.
Sak 9: Eventuelt
- Er det mulighet for å oppdatere skolens hjemmeside? Benedikte sier at hjemmesiden skal være
oppdatert......
- Hvorfor har ikke DNSGC mulighet for oppstart etter 1.oktober, slik som de har på fastlandet?
Benedikte forteller at de ikke får statsstøtte for start etter 1.oktober. Før disse reglene hadde de 60
elever som ville starte 1.januar. Denne elevmengden utløser 4-6 lærere. GC er en vinterdestinasjon,
og folk er kortere perioder på GC, enn på fastlandet. Fastlandet har mer langtidsboende enn GC.
Egenandelen for elevplass dekker ikke utgiftene. Og så var det vanskelig å få til et godt skolemiljø
med så mange kortidselever,
- Mange av mailene fra skolen er det Diana som sender ut, men det er Benedicte og Hans Olav som
er avsendere.

- 23/11 vil FAU-representanter rydde i FAU-boden. Da gjør vi plass til donasjoner av halloween -og
julepynt. Vil og rydde plass til elevrådet.
Neste FAU-møte: 13.desember 08.30
Referent Siri

