
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria

 
 

Forberedende møte til 17mai 2012
 
Til stede/ikke tilstede:
Ronny Kiil Olsen (leder)
Hege Ramberg (nestleder) –
Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
Marit Søimer (natteravn ansvarlig) 
Karin Kristensen (sekretær) – fratrådt
Annie Tørressen (vara) – ikke til stede
Svein Arne Dahl (vara) – ikke til stede
 
Klassekontakt 1. klasse – Margita A. Wang, ikke til stede
Klassekontakt 2. klasse – John Harald Øien(reist hjem, erstattet av Rune …
Klassekontakt 3. og 4. klasse – Sandra Seland, ikke tilstede
klassekontakt 5. klasse – Per Otto …
klassekontakt 6. klasse – Nina Einarson, 
Klassekontakt 7. klasse – Lena H. Skogen, ikke til stede
Klassekontakt 8. klasse – Lin Jensen, ikke tilstede
Klassekontakt 9. klasse – Geir Ståle Ørskog, ikke til stede
Klassekontakt 10. klasse – Stein Olsen, ikke tilstede
 
 
Agenda
 
Til etterretning:

• Innkalling til møte må skje minst en uke før
• skolen skulle vært innkalt
1. ØivindFjelstad sender 17 mai program til Nina for gjennomgang og revidering

a. Nina må få vite om NRE eller hun skal gjøre det, ansvar Ronny, frist innen 
en uke

2. Karin har trukket seg som sekretær
a. Marit tiltrer som sekretær fram til sommeren

3. Innkalle til nytt møt: 19mars kl 17.30
a. Ronny sender meg oppdatert informasjon om Fau repr og 

klassekontakters navn og mail
b. Skolen innkalles v. Benedikte, hun utpeker skolens repr for 17 mai 

komiteen
c. Vedlegg med informasjon og oppgaver legges ved innkalling. Vedlegges 

gjennomgås ved neste møte for evt justeringer/forslag til endringer
4. Øivind sjekker innrykksfrist hos Dag og Natt
5. Øivind ikke tilstede 17 mai, Hege tar økonomioppgavene under 17 mai
6. Representantene i 17 mai komiteen er fritatt for kakebakinge.
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Fau
 

1. 250 € innvilget til Intergalactic. Leder gir beskjed til John at WII kan kjøpes.
2. det har kommet klage på garderober og toalett, Fau tar det opp som eget punkt på 

neste møte med klasserepresentantene. Forslag om vernerunde på skolen
3. omfordeling av midler, ca 5000 €, forslag mottas med takk
4. Fau v/ Ronny forespør skolen om forholdet skole/bhg på skolens område, svar 

innen en uke
5. Fau kontakter skolen vedr omrokkering av tidspunkt for friminutt

a. For eksempel: ballbingen er ikke til disp i storefri
6. Fortsatt problemer på skolen vedr rus og oppmøte på skolen i bakrus
7. mangel på inspeksjon i friminuttene, henvendelser vedr erting/mobbing. Tas med 

skolen.
 
 
Marit Søimer
sekretær

 


