
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 

Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

Referat konstituerende møte i FAU 17.09.14 kl. 16.00 
 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

1. Presentasjon av nye klassekontakter 
Følgende nyvalgte klassekontakter møtte og presenterte seg på møtet: 
Monica Kjosavik KK 1./2. klasse, Hege Ølmheim KK 5. klasse, Elisabeth Alstad KK vara 
6. klasse, Laila Molvik KK 7. klasse, Therese Mikalsen KK 8. klasse, Øivind Nilsen KK 9. 
klasse, Gherardo Giannarelli KK 10. klasse. I tillegg møtte Kristian Gulliksen Vara KK i 
6. klasse. 
Birte Jordal KK 3./4. klasse hadde meldt forfall. Klassen har ikke valgt vara og sittende 
KK reiser hjem til Norge i november. Det må tas opp med skolen at klassen får valgt 
nye klassekontakter innen den tid! 
Avdelingsleder Arvid Tollisen representerte skolen ved starten av møtet, presenterte 
seg og takket klassekontaktene for at vi stiller opp i FAU. 

 
2. Konstituering av nytt FAU  

a. Valg 
Til ny leder / sekretær ble valgt: Øivind Nilsen 
Til ny nestleder ble valgt: Gherardo Giannarelli 
Til ny økonomiansvarlig ble valgt: Monica Kjosavik 
Til ny natteravnsansvarlig ble valgt: Therese Mikalsen 
Til FAU representanter i samarbeidsutvalg ble valgt: 
Hege Ølmheim, Kristian Gulliksen og Gherardo Giannarelli  

Øvrige klassekontakter sitter som medlemmer av FAU. 

FAU leder og nyvalgt økonomiansvarlig avtaler tid for overlevering av kasse og 
regnskaper. 

Nyvalgt natteravnansvarlig skal på basis av klasselister for ungdomsskolen sette opp 
vaktlister med 3 og 3 personer (en fra hver familie) på fredager gjennom skoleåret 
utenom skoleferiene / fridager. Tidspunkt og varighet avstemmes med 
arrangementer i sjømannskirken. Det avtales med sjømannskirken (Monica og Marit 
Anne?) mulighet for å bruke kirken som base før, under og etter rundene. 
Informasjon og vaktlister må distribueres alle foreldre. Hver vakt skal ha en vaktleder. 
Det bør vurderes om det skal inviteres til en samling for disse før vaktene kjøres i 
gang.  

b. Møteplan og arbeidsform 
Det ble besluttet å holde onsdag kl. 16.00 som fast møtetidspunkt for 
kommende skoleår. Det skal gjennomføres ordinære FAU møter i ukene 43, 
50 i 2014, samt uk 5, 18 og 24 i 2015. 
Følgende datoer gjelder for de ordinære FAU møter: 22. oktober 2014, 10. 
desember 2014, 28. januar 2015, 29. april 2015 og 10. juni 2015. 
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FAU leder sender ut innkalling med saksliste og evt saksunderlag før hvert 
møte. Saker (med evt underlag) som ønskes diskutert på møtene meddeles 
leder slik at disse kan føres opp på sakslisten. Referat distribueres FAU for 
kommentarer før de sendes ut som endelig, og legges ut på skolens 
hjemmeside, under egen FAU fane. 

  

 
3. Festkomiteer: 

a. Festkomite høstfest 29. oktober består av 1./3. og 10. klasse. 
Komiteleder: Gherardo Giannarelli 

b. Festkomite julefest 16. desember består av 5., 6. og 7. klasse. 
Komiteleder: Hege Ølmheim 

c. Festkomite 17. mai fest består av 3./4. og 8./9. klasse. 
Komiteleder: Øivind Nilsen 

 FAU leder distribuerer eksisterende materiell rundt gjennomføring av 
arrangementene. Det ble bestemt å stort sett holde gjennomføringen av festene 
innenfor de klassene som har komiteansvar. Komiteene tar kontakt med skolen v / 
Arvid Tollisen når det gjelder skolens bidrag, som for eksempel er underholdning og 
bistand fra vaktmester. Det er også tradisjon for at ungdomsskoleelevene bidrar med 
rigging og rydding av bord og stoler. Dette må koordineres med kontaktlærerne i 8.,9. 
og 10. klasse. Det er videre avtalt med Arvid at man skal avklare eventuelle bidrag fra 
elevene som har matlaging og valgfag produksjon på våre arrangement.  

 
4. Viktige saker og mål for året 

Foruten vårt generelle mål om å jobbe sammen med skolen for best mulig skole- og 
læringsmiljø for våre barn ble det diskutert følgende områder for videre oppfølging: 
1. Aktiviteter i friminuttene 
2. Dobbelttimer i visse fag (gym, kunst / håndverk etc). 
3. Lekseplaner (ukeplaner) 

Punkt en spilles inn som tema for samarbeidsutvalg, punkt to til skolestyret, mens 
punkt tre først tas opp med respektive kontaktlærer, og deretter eventuelt via 
samarbeidsutvalget. 

5. Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 

FAU 17.09.14 
 
Øivind Nilsen 
FAU leder og sekretær 


