
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved 

Colegio Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

REFERAT FRA MØTE KLASSEKONTAKTER OG FAU 21.10 kl. 17.30 

 

Til stede: 

Ronny Kiil Olsen (leder) 

Hege Ramberg (nestleder) 

Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig) 

Marit Søimer (natteravn ansvarlig) – ikke til stede 

Karin Kristensen (sekretær) 

Annie Tørressen (vara) 

Svein Arne Dahl (vara) – ikke til stede 

 

Klassekontakt 1. klasse – Margita A. Wang 

Klassekontakt 2. klasse – John Harald Øien 

Klassekontakt 3. klasse – ikke valgt 

Klassekontakt 4. klasse – Anita Berg, ikke til stede 

Vara klassekontakt 5. klasse – Øivind Fjeldstad 

Klassekontakt 6. klasse – Nina Einarson 

Vara klassekontakt 6. klasse – Astrid Olsen 

Klassekontakt 7. klasse – Lena H. Skogen 

Klassekontakt 8. klasse – Linn Jensen 

Klassekontakt 9. klasse – Geir Ståle Ørskog, ikke til stede 

Vara klassekontakt 9. klasse – Hege Ramberg 

Klassekontakt 10. klasse – Stein Olsen 

Rektor Benedikte Grongstad 

Musikklærer Bjørn 

 

 

Agenda 

 

1. Evt./Informasjon fra rektor 

 

 Rektor informerer om at fronter nå er på plass, og at alle kan hente brukernavn og 

passord hos Bente i resepsjonen. 

 FAU har fått egen mappe hvor FAU har tilgang til å legge ut referater. Ronny 

kontakter Bente for brukernavn og passord til FAU.   

 Rektor informerer også litt om URUS arbeidet som skal videreføres med den nye 

URUS konsulenten. 

 Bjørn foreslår Marianne Antonsen som gjest til 17. mai festen ved skolen. Hun er 

fleksibel og kan både ta talen, underholde og synge. Ingen som hadde 

motforestillinger til henne. Bjørn sender henne en forespørsel.  

 



Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved 

Colegio Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

1. Høstfest 26.10.11 

 

262 påmeldte til høstfesten.  

 

De ulike klassene får ansvaret for: 

 1. og 2. klasse pynting av lokale.  

Tara må komme med tilbakemelding på hva vi trenger til pynting.  

 

 3. og 4. klasse salg av brus og pynting av lokale sammen med 1. og 2. klasse. 

Anita må ha styring på hvor mye, og hva vi skal handle inn av brus/iste/vann. 

 

 5. klasse loddsalg 

5. klasse har kontroll på hovedgevinstene og trøstegevinstene. 2 hovedgevinster 

pr. 100 lodd + trøstegevinster. FAU ønsker å handle inn 200 trøstegevinster som 

FAU betaler. Ca. 1 euro pr. gevinst. 5. klasse må ha 4 meter med loddbord. 

 

 6. og 7. klasse salg av kaffe/te  

Det må settes fram kokt vann og kaffe beger/te på hvert bord. Det koster 1 Euro 

for hver kopp. Vi har ca. 1.750 kaffebeger på lager pr. i dag.  

 

 8. klasse salg av kaker  

Det må ligge ved en beskrivelse på ingredienser for både de hjemlagde og kjøpte 

kaker pga. allergi. Se skolens reglement for hva de ikke kan inneholde (nøtter, 

sjokolade m/spor av nøtter, sitrusfrukter etc.). 

 

Det sendes et skriv ut til alle som har sagt seg villig til å bake om at de må ha med 

seg kake til festen. Foreldrekontakt i 7. klasse (Linn) tar ansvar for at skrivet lages 

og sendes ut med elevene fredag 21.10.11 

 

 9. klasse salg av suppe og pølse m/brød.  

- 125 har krysset av for pølse. Hege har bestilt 2 esker á 160 stk.  

- 137 som har krysset av for suppe. Ronny kjøper inn alt til suppa.  

 

Det må kjøpes inn plastfat til suppa. Viktig at fatene ikke «smelter» med varm suppe.  

Beregner ½ pan til hver porsjon. Det må bestilles inn 80 brød m/smør.  

 

Varer som ligger i fryser må gjennomgåes for å se om der er noe som kan brukes. Pr. 

i dag har vi følgende: 

 

 57 wienerpølse 

 5 glutenfrie pølser 

 45 kyllingpølser 

 25 oscar mayer hot dogs (små pølser) 
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 45 hamburgere 

 60 pølsebrød  

 16 glutenfrie pølsebrød 

 10 bimbo vanlig hamburgerbrød 

 

Kjøkkenet er ledig fra kl. 11.45 onsdag 26.10. Vi har 1 gassbrenner tilgjengelig. Hege 

sjekker om vi kan få lånt en gassbrenner innen fredags kvelden, hvis ikke kjøper vi 

inn en ny. Ronny sjekker med vaktmester om hvor gassbrenneren er i løpet av 

fredagen. Vi har 2 gassbeholdere som må byttes inn. Ronny tar seg av dette.  

 

 

 10. klasse rigging og rydding. 

Det er sendt ut en mail om hvem som gjør hva. Alt ifm. denne jobben er avklart.  

 

 

 

Møtet hevet kl. 19.00 

 

 

Karin Kristensen 

Sekretær 


