
Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 

Noruego 
Den Norske Skolen på Gran Canaria 

 

 

Referat FAU møte 21.10.14 kl. 16.00 

 
Til stede: Alle klasser var representert (5. klasse ved reserve) på møtet. 

Fra skolen møtte rektor Benedikte Grongstad og sosiallærer Kristin A. 
Sandberg 

   

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

1. Informasjon fra skolen 
a. Bekymringssaker 

Skolen utdypet tidligere utsendt dokument vedrørende temaet, og svarte på 
spørsmål fra FAU representantene. Følgende presiseringer ble gjort: 

i. Skolen følger norsk privatskolelov og de øvrige lover denne henviser 
til. I tillegg følges spansk lov som virksomhet i Spania. 

ii. Spansk lov er strengere på noen områder, spesielt når det gjelder 
plikten til å rapportere fravær. Sammenhengende udokumentert 
fravær på mer enn 3 dager skal rapporteres myndighetene. Det 
samme skal gjøres dersom elever uten avtale forlater skolen i 
skoletiden. 

iii. Ved bekymringsmeldinger er håndteringen av spanske myndigheter 
både klarere og mer direkte enn vi er vant til i Norge. 

iv. Bekymringsmeldinger sendes av skolen, og ikke av enkeltpersoner. I 
forkant av at en slik melding sendes er saken diskutert av et kollegium 
ved skolen, og det er gjennomført informasjonsmøter med foreldre 
med anbefalinger. Foreldrene velger selv om slike anbefalinger følges. 

v. Etter at en bekymringsmelding er sendt håndteres denne av andre 
instanser enn skolen. Skolen driver ikke saksbehandling. Det er andre 
myndigheter som avgjør om bekymringen skal tas til følge eller ikke. 

vi. Ovennevnte berører ikke elevens lovmessige rett til å fullføre sin 
utdannelse ved den skolen hun/han har startet på. 

FAU oppfatter at skolen har klare og entydige prosedyrer for håndtering av 
bekymringssaker, og tar skolens informasjon om temaet til etterretning. 

b. Skolestyret 
Skolestyret skal på sitt møte den 30. oktober behandle revisjon av 
ordensreglementet og den psykososiale handlingsplanen. Disse er sendt ut 
som vedlegg til møteinnkallingen for skolestyret. Rektor ba om at FAU 
representantene leser gjennom og kommer med innspill til eventuelle 
endringer / forbedringer til disse innen torsdag den 30. oktober! 

c. Bruk av FAU penger 
Rektor informerte om at skolen har planer om innkjøp av noen robuste spill til 
bruk i friminuttene. Hun inviterte til eventuelt samarbeid om finansiering av 
slike dersom det var støtte for disse tiltakene i FAU. 
FAU ba om innspill om type spill og kostnader for beslutning av dette i neste 
møte i desember. 
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2. Status Klassekontakter 

Klassekontakt for 3 / 4 klasse forlater Gran Canaria 1. november, og rekker ikke å 
bidra til å få valgt nye kontakter før hun drar.  
FAU besluttet å be skolen om å finne ny klassekontakt + vara, eventuelt å få 
gjennomført nytt foreldremøte for å få valgt dette. 

  
3. Status festarrangementer 

Planleggingen av høstfesten er i full gang og under kontroll. Det blir salg av pølser, 
kaker, kaffe / te og brus. I tillegg skal skolens mat og husstell klasse trå til med chili 
con carne som ekstra matrett. 
  

4. Status Natteravner 
Planleggingen av natteravnordningen er i gang. Første runde blir gjennomført fredag i 
uke 43. Informasjon er sendt ut til alle ungdomsskoleforeldre. Vaktliste sendes ut 
relativt raskt. Natteravnene møtes i Sjømannskirken 19.30 til kaffe og vafler, og går til 
ca 24.00 er planen nå. Utstyret lagres i Sjømannskirken. 
 

5. Viktige saker og mål for året 
Følgende ble besluttet når det gjelder saker for videre oppfølging: 
1. Aktiviteter i friminuttene. 

Saken overføres samarbeidsutvalget. Se også punktet vedr innkjøp av spill under 
punkt 1.c på dagens agenda. 

2. Anbefaling om dobbelttimer i visse fag. 
Tipset er levert skolen. 

3. Lekseplaner. 
Behov for avklaringer / forklaring av prinsippene diskuteres i samarbeidsutvalget. 
 

6. Eventuelt 
a. 8 / 9 klasse 

Det er kommet flere henvendelser fra både 8. og 9. klasse om urolig og 
bråkete læringsmiljø for den sammenslåtte 8. / 9. klasse. Klassekontaktene 
for 8. og 9. klase kontakter skolen for å diskutere dette. 

b. Rusforebygging 
 Det ble informert om at noen av skolens elever er tilbudt å kjøpe stoff i 
Arguineguin (ved parken) på dagtid. Det ble anbefalt at slike observasjoner 
meldes politiet. Det ble videre besluttet at FAU redigerer og sender ut 
tidligere års informasjon vedrørende rusforebygging til alle foreldre. 
Leder / sekretær lager forslag og sender ut til godkjenning / korrigering. 

FAU 21.10.14 
 
Øivind Nilsen 
FAU leder og sekretær 


