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

REFERAT FRA OVERLEVERINGSMØTE FAU 24.08.11 kl. 1700

Til stede:
FAU 10/11
1. Trond Rasmussen (leder)
2. Jan Haugland (nestleder)
3. Trine Andersen (sekretær)
4. Tanja Hübenthal (natteravn ansvarlig)
5. Ingrid Braastad (medlem)
6. Alice Haugland (kasserer, vara)

FAU 11/12
7. Hege Ramberg (nestleder)
8. Øivind Fjeldstad (økonomi ansvarlig)
9. Marit Søimer (natteravn ansvarlig)
10. Karin Kristensen (sekretær)
11. Annie Tørressen (Vara)

Ronny Kiil Olsen (leder) – ikke til stede
Svein Arne Dahl (Vara) – ikke til stede

Agenda:
OVERLEVERING

• Overlevering av USB stick, permer, nøkkel til utstyrsbod, natteravnsbok o.a. til de 
nye medlemmene av FAU. Kassa ikke overlevert. Alice (forhenv. kasserer) har den på 
et trygt sted inntil vi finner en ny trygg løsning. Varetellingslistene fra mai forrige år 
ble overlevert, men må sammenfattes. Det er ikke tatt varetelling etter 17. mai i fjor.  
Dette må gjøres.

• Årets høstfest er 26.10.11. Oppgaver fra forrige høstfest bør gjøres kjent for alle i 
FAU snarest slik at vi kan begynne arbeidet allerede nå. 
 Best erfaring med loddbøker ved loddsalg, forutsatt at man har et system for 

trekningen.
 Muligheter for å selge lodd ved den norske klubben på tirdager fra 10-14 når det 

er marked. Ta kontakt med Metter Børresen der.
 Ved innhenting av premier til utlodning har man benyttet et “gavebevis” som man 

tar med seg til de ulike butikkene. Gavebeviset fås av rektor. Liste over steder og 
etterspørre gevinster finnes i tidligere referater/USB stick.

 Hvis for få premier må det kjøpes inn ekstra. FAU dekker dette.
 Best hvis foreldre legger ut ved kjøp av gevinster. Merk! Skriv på kvitteringen 

hva som er kjøpt. Det vil forenkle arbeidet for økonomi ansvarlig. 

• Kassabeholdning pr. 24.08 er € 4.363 (alt i kontanter), hvorav € 3000 er øremerket 



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

utstyr til elevene ved skolen, og € 284 er øremerket til natteravnene. 

• Forslag om at vi innkaller til møte med alle klassekontakter for å samle inn 
informasjon/klasselister fra alle klassene. Alle klasselister må oppdateres med 
klassekontakter i januar. Bør lage en standard for registreringsskjema med bl.a. eget 
punkt for periode og for hvor lenge elevene skal være ved skolen. 
Leder FAU innkaller til dette møtet. 

• Alle nye medlemmer av FAU må signere en taushetserklæring. Dette gjøres på 
hos Bente på kontoret.

Møtet hevet kl. 18.30.

Karin Kristensen
Sekretær FAU


