
Referat FAU-møte Colegio Noruego mandag 5. februar 2018 

Tilstede:  

Ingrid L. Ørum, 1. klasse 

Anneline Hjelle, 2. klasse 

Yvonne Sommer, 3. klasse 

Lena Øvrehus, 4. klasse 

Anne Liv Ø. Svendsen, 5. klasse 

Ingrid S. Lutro, 8. klasse (9.) 

Truls Bjaaland, 10. klasse 

Rektor var tilstede ved starten av møtet. 

 

Sak 1: Rektor orienterer  
- Skolen er inne i en fin og rolig periode.  
- Det er blitt foretatt «luftrensing» på alle kontor og klasserom. Det er bestilt vifter til alle 

klasserom og arbeidsrom, disse monteres i løpet av februar.  
- Skolen har bestemt seg for hva de skal gjøre med benken: LESEKROK. 

Denne plasseres der det før var en matbod. Til denne kroken ønsker de seg utstyr, og denne 
listen er overlevert FAU-leder. Deriblant bøker – rektor skal høre med bibliotekar om hun kan  
lage en liste over bøker, og gjerne bestille disse.  

- Biljardbordet behøver reparasjon. 
- Skolen ønsker seg også andre ting, som utflukter under eksamensperioden. 

Rektor skal sjekke priser og komme tilbake til FAU med disse, så skal FAU ta stilling til hva vi 
kan bidra med. 

- Ved misnøye av noe slag, ta kontakt med rektor. Dette gjelder for eksempel dersom det er 
utilfredshet i klassen, eller liknende. 

 
Sak 2: Foredrag ved Familieveiviseren 
6. mars kommer familieveiviseren og holder foredrag om aktuelt tema. FAU-leder spør om det er 
mulig å få til noe matnyttig for foreldre av både små og store barn. 
 
Sak 3: Premier til klassene 
3. klasse (10 elever) får 30 euro til innkjøp av pizza og iste som premie for innsamling av korker. 
Det besluttes også at alle klasser kan få 3 euro per elev til innkjøp av en premie i løpet av 
inneværende skoleår, for en ektra innsats elevene har gjort. Vi gir lærerne beslutningsmyndighet 
om hva denne innsatsen skal bestå i, hva premiepengene skal brukes til (merk, må gå til alle 
elevene på lik linje), samt at det er opp til lærerne å ta kontakt med FAU for å få pengene.  
 
Sak 4: Gjennomgang julefesten 
Se eget notat. 
 
Sak 5: Vannfilter 
FAU-leder kontakter rektor og spør om de er interessert i at FAU betaler for leie av et vannfilter. 
Dette kan både brukes til skolens fester, samt til drikkevann i det daglige for skolens elever og 
lærere. Dersom filteret (og den tilhørende kranen) plasseres sentralt så alle har 
adkomstmuligheter kan det være et svært arbeidsbesparende og miljøvennlig tiltak. Dersom 
skolen er interessert tas dette videre i forbindelse med neste FAU-møte. 
 



 
Sak 6: 17. MAI-FESTEN 
- 10. klasse ønsker ansvaret og inntektene fra loddsalget. Dette vedtas.  
- Korpset: FAU vedtar å betale korpset totalt 700 euro, hvor FAU står for 350 euro – 

forbeholdt at skolen betaler de resterende 350 euro. FAU mener det er riktig å dele denne 
utgiften, ettersom 17.mai-arrangementet er svært god reklame for skolen, og FAU allerede 
bidrar med mye tid, krefter og penger. 

- Fordeling av oppgaver, nesten alle oppgavene ble fordelt. Jeg glemte dessverre å notere 
disse, men FAU-leder har arbeidsfordelingen i sine notater. 

- - sjekke om mat kan leveres (Ingrid Ø) 
- - invitasjon og program (Ingrid Ø) 
- - Ansvar kakebod (Yvonne) 
- - Konferansier (Ingrid Lutro) 
- - Lage allergi-lapper til kaker (Anneline) 
- - Penger/kasserer (Lena) 
- - sjekke om mat kan leveres (Ingrid Ø) 
- - invitasjon og program (Ingrid Ø) 

 
 

 
 


