
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 

Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

Referat FAU møte 10.04.13 
 

 
Følgende klassekontakter var til stede: 
 Margita Wang (KK2), Inger Breding (KK4), Asbjørn Askjer (KK5), Tone Elisabeth Wierød (Vara5), Elin 

Christensen Ohrt (KK6), Øivind Nilsen (KK7), Tore Eilertsen (KK8) 

I tillegg stilte rektor Benedikte Grongstad fra skolen 

Følgende klassekontakter hadde meldt forfall: 

Christine Lien (KK10) 

 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

 

1. Informasjon fra skolen 

Status rusforebygging 

Årets uromomenter er tatt hånd om. Noen elever er reist til Norge.  

URUS jobber med endringer til neste skoleår; herunder åpningsarrangementet, samt 

muligheter for flere rusfrie arrangementer i løpet av skoleåret. Det jobbes videre med å 

hente foredragsholdere for arrangement for foreldre og elever til høsten. 

Politiet her nede har vært brukt aktivt dette skoleåret. Det vil også bli vurdert neste skoleår. 

Det ser ut som både skolens håndtering og FAUs informasjonsskriv har virket positivt i år. Det 

er stille og rolig både på skolen og i fritiden ser det ut som. Dette bekreftes også av 

natteravnene. 

Rapport fra skolestyret 

Rektor gjennomgikk referat fra seneste møte. 

Ledige stillinger er utlyst. Mange gode søkere. 

Det er en utfordring at så langt 36 % av elevene neste år ser ut til å komme etter telledato 1 

oktober. Dette betyr at skolen ikke får statsstøtte for disse. Det er uheldig for skolens 

økonomi. 

FAU etterlyste mulighetene for søskenmoderasjon også for elever på videregående skole. 

Skolen har skjerpet inn reglene og sanksjonene for røyking i skoletiden. 

Trafikksituasjonen 

Mer presis informasjon om bruk av frie parkeringsplasser på grusparkeringen ved henting / 

levering av elever til skolen skal sendes ut fra skolen til foreldrene. Parkeringsbevis hentes 

ved skolen mot et depositum på 20 euro (pengene fås tilbake når kortet leveres tilbake). 

Banedekke 

Nytt banedekke vil bli lagt i løpet av sommeren. Rektor vil også prøve å få til en form for 

solskjerming samtidig. Rektor planlegger også å foreslå for skolestyret en investering i nye / 

forbedrede garderobe og dusjanlegg for gym. Dette ble applaudert av FAU. 

Markiser 

Markiser er montert og gjort opp. Disse fungerer utmerket, og rektor var meget 

fornøyd med at dette var på plass. Hun takket FAU for bidraget. 



Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 

Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

 

2. Status natteravner 

Det er kontroll på natteravnaktivitetene. Det går natteravner hver helg. FAU besluttet å 

endre opplegget for natteravner ved at man legger opp til å gå natteravn 16 mai i stedet for 

17 mai. 

 

3. Status arrangementer 

17 mai arrangementet 

Det ble diskutert noen åpne punkter vedr 17 mai arrangementet. Opplegget er stort sett 

under kontroll.  Innspill ble gjort til komiteen, og kan fortsatt gjøres løpende til komiteen v/ 

Elin. 3. og 4. klasse ved den spanske skolen Artemis blir invitert til årets arrangement. 

Det ble konstatert behov for 6 ekstra bord til festarrangementene. FAU spør skolen om dette 

er noe skolen kan ordne. 

 

4. Status økonomi 

FAU har nå totalt 1014 euro i kassen til innkjøp i forbindelse med 17 mai festen. 

 

5. Innspill neste skolestyremøte 

FAU melder inn ønske om at søskenmoderasjon også skal gjelde for elever i videregående 

skole. 

 

6. Årsrapport FAU 

Det skal utarbeides en årsrapport for årets FAU aktiviteter. De respektive ansvarlige for 

natteravner, økonomi, samt festkomiteer bes melde sine bidrag til FAU leder / sekretær 

innen 1. juni for sammenstilling til endelig rapport som behandles på siste måte dette 

skoleåret som er 12. juni. 

 

7. Eventuelt 

Vararepresentant for 2 klasse Hege Friestad Notøy har meldt fratreden da hun er reist tilbake 

til Norge. 

 

Neste ordinære FAU møte er onsdag 12. juni kl. 18.00! 

 

 

Øivind Nilsen 

FAU leder / sekretær 


