
 

MØTENUMMER: 4. i skoleåret 18/19 
DATO: Torsdag 17.1.2019 
KLOKKESLETT: 16:00 
STED: PÅ SKOLEN 
KOPI REFERAT ALLE + REKTOR og Diana 

 

Innkalte/Tilstede (Bold)  

KLASSETRINN KLASSEKONTAKT VARA KLASSEKONTAKT 
1.klasse Andreas Lyng  
2.klasse  Terje Grønlie  
3.klasse Fredrik Græsli Storjord 

(leder/referent) 
Kjersti Årnes 

4.klasse Hilde Guttormsen Oddvar Pedersen 
5.klasse Synøve Fylling Wenche Ellingsseter 
6.klasse Gudmund Gabrielsen Ute Hildebrandt 
7.klasse Hege Eltvik (Kaserer) Anita Soltvedt 
8.klasse   
9.klasse Ingrid Høe Albrecht Ingrid Lutro 
10.klasse Janne Villa Marit Elisabeth Wiik 

Leif Inge Aagesen 
 

 
Rektors uformelle kontaktpunkt med FAU. Informasjon og spørsmål. 
 
 
    
SAKSNR SAK/VEDTAK FRIST ANSVARLIG 
    
22/(18/19)   GODKJENNE INNKALLING 

Innkallingen ble godkjent. 
 

  

 GODKJENNE REFERAT 
Referat ble godkjent. 
 

  

23/(18/19) Oppfølgningssaker 
Ingen 
 

  

24/(18/19) Orienteringssak 
Synøve slutter som klassekontakt og sekretær 
Det foreligger et forslag at Stine Nordeide trer inn i rollen 
som både klassekontakt (5.klasse) og sekretær.  Hun 
kontaktes per telefon og aksepterer tilbudet. 
Stine orienterer klassen og Fredrik orienterer skolen. 

 Fredrik 
 

25/(18/19) Karneval ved 7.klasse. 
 
7.klasse ønsker å arrangere karneval for hele skolen den 14. 
februar. De vil stå for hele arrangementet selv. Dette til 
orientering. 

  



26/(18/19) Økonomi ved kasserer Hege Eltvik 
• Julefesten ble en suksess. Rask gjennomgang av 

oversikten (vedlegg 1 og 2). 
• FAU jobber med å opprette 2 bankkontoer – 1 i 

norsk bank og 1 i spansk bank. Dette først og fremst 
for å sikre bedre pengeflyt før og etter våre 
arrangementer.  

 
 
 

  

27/(18/19) Søknader ved Fredrik Storjord 
• Gitar 

Etter en grundig diskusjon ble det enighet om at det 
gis 100 euro til søkene, slik at de eventuelt kunne gå 
til innkjøp av en pent brukt gitar, egnet for 
venstrehendte. 

• 10.klasse 
10.klasse får lov til å drive loddsalg på 17.mai i år 
under forutsetning av at de organisere alt selv fra A 
til Å. Dette innebærer alt fra gevinstinndrivning til 
loddtrekning.  

• Støtte til leie av fotballbane i Arguineguin. 
Etter en grundig og lang diskusjon bestemte FAU å 
bevilge deler av søknadssummen, 250 euro. Dette 
fordrer at søkeren tydeliggjør gjennom 
randselpost/oppslag/Facebook etc. at 
arrangementer er åpent for alle elevene på den 
norske skolen, Gran Canaria. Arrangementer er hver 
søndag (10-12) fram til sommeren. 

• Ønskeliste fra elevrådet 
Ønskeliste som elevrådet ble oppfordret til å sende 
inn, har ikke kommet FAU i hende. Derfor utsettes 
dette punktet til neste møtet. 

  
Fredrik 

28/(18/19) Orienteringssak – erfaringsutveksling mellom 
klassekontaktene 
 
Noen klassekontakter er mer aktive enn andre. Gjennom 
denne erfaringsutvekslingen ble det oppfordret til å sette i 
gang klassevise aktiviteten for sosialisering. Blant annet å 
dra på badestranden etter skoletiden etc. FAU tar dette til 
etterretning og oppfordr klassekontaktene (og 
foreldrerådet/foreldrene) til å være mer aktive og kreative. 
 
Fortsatt gjerne og dele gode erfaringer. 
  

  

29/(18/19) Eventuelt 
• Frokost til elevene 

I henhold til rektors innledning, så koster det ikke 
«mange pengene» å arrangere frokost for elevene. 
Dette ble gjort i starten på vårsemesteret, med god 
suksess. Derfor bevilger derfor FAU midler til å 

  
 
 
 
 
Fredrik 



gjennomføre dette også i starten på dette 
semesteret. 
 

• Sofakrok 
Et av punktene som hang igjen fra fjorårets FAU, var 
oppgradering av kosekroken til 
ungdomsskoleelevene. Dette gjelder først og fremst 
sofaene som er utslitte. FAU går ut på sosiale 
medier og søker om det er noen som har en eller 
flere sofaer som kan doneres til skolen.  
 

• Bordtennisbordet  
Bordtennisbordet som kjøpte inn før jul er fortsatt 
ikke montert. Det har vist seg at det er en skade på 
dette. Dette blir tatt tilbake til utstyrsleverandør og 
reklamert på.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Fredrik 
 
 
 
 
 
 
Kjersti og 
Terje.  

 Avsluttet møtet klokken 18.00   
 NESTE MØTE BLE IKKE AVTALT. LEDER KALLER INN. 

 
Referent : Fredrik Græsli Storjord 

  

 


