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

REFERAT FRA MØTE FAU 07.09 kl. 16.30

Til stede:
Ronny Kiil Olsen (leder)
Hege Ramberg (nestleder)
Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
Marit Søimer (natteravn ansvarlig)
Karin Kristensen (sekretær)
Annie Tørressen (vara)
Svein Arne Dahl (vara) – ikke til stede

Agenda:

1. Velkommen/presentasjon
Kontaktinformasjon for medlemmer FAU 11/12 fylles ut.
Alle signerer taushetserklæring. 

2. Informasjons overrekkelse samt dokumentasjon fra stiftelsesmøte samt  
overleveringsmøte
Referat overlevert til leder.

3. Referat fra nestleder fra styremøte 31.08.11
Nestleder informerer fra møtet. Referatet foreligger ikke pr. i dag. 

4. Høstfesten 26.10.11
Leder informerer hva som skal forberedes til festen.
Leder innkaller til møte med klassekontaktene i torsdag 15.09 kl. 19.
Sekretær lager en oversikt over alle klassekontakter 11/12 snarest.

5. Eventuelt
URUS
Heidi Rivelsrød fra URUS informerer om at de har utformet en handlingsplan 
som er sendt til rektor for godkjenning. Ikke godkjent pr. i dag. 

DNSGC drives etter den norske privatskoleloven. Det er likevel det spanske 
lovverket som gjelder. Dette kommer i konflikt med UDIR sine nye regler. 
Forslag om at det må komme et pkt. i privatskoleloven som sier at skoler i 
utlandet følger loven i det landet skolen er i. URUS tar dette videre til rektor. 

Natteravnene
URUS oppfordrer til at vi må få ut natteravnene.
URUS tar kontakt med Brekke å få nye vester til natteravnene uten 
telefonnummer. 



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

FAU utformer (i samarbeid med Heidi v/URUS) en liste for hvor natteravnene 
skal frekventere, og hvordan de skal opptre når de er treffer på ungdommene. 
Marit mailer lista til alle natteravnene.

6. Agenda neste møte
Torsdag 15.09 kl. 18. 
Fortsetter med saker under evt. fra forrige møte. 
Torsdag 15.09 kl. 19. 
Møte med klassekontaktene ang. høstfesten. 
Komiteer velges. 

Møtet hevet kl. 19.30. 

Karin Kristensen
Sekretær


