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Følgende klassekontakter var til stede: 
 Helen Blix (KK1), Margita Wang (KK2), Inger Breding (KK4),  

Øivind Nilsen (KK7), Ann Hege Halvorsen (KK8), Tore Eilertsen (KK8), Carina Aronsson (KK9), Asbjørn 

Askjer (KK5), Laura Sandanger Myklebust (Vara 6) 

 

Følgende klassekontakter hadde meldt forfall: 

Elin Christensen Ohrt  (KK6),  

 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

 

1. Presentasjon og informasjon av rektor Benedikte Grongstad 

Rektor presenterte skolens styringsstruktur. Skolen styres av et skolestyre hvor 4 

representanter fra den spanske stiftelsen har stemmerett. Av disse møter for tiden bare 3 av 

representantene fordi Bjørn Lyngs nye representant ikke er utpekt etter Lyngs død. Skal 

opprinnelig sitte med presidentskapet i stiftelsen. President inntil videre er Miriam Vaage, og 

hun sitter i skolestyret sammen med «gamlerektor» Alf Moen og Anne Sylte. Disse er valgt 

inn i stiftelsen på livstid, og posisjonen går i arv i henhold til spansk lovgivning. 

FAU er representert med talerett i skolestyret sammen med representanter fra elevrådene 

og ansatte ved skolen. 

 

Rektor informerte videre om et økende og alvorlig rusproblem i området. Stadig yngre barn 

er involvert; helt ned i barne- og ungdomsskolealder. Guardia Civil er engasjert for å 

håndtere problemets kriminelle side. Rektor informerte om at hun ønsker å stenge av 

skoleområdet bedre, slik at de som ønsker å komme inn må melde seg og sitt ærende i 

porten for å slippe inn. Videre vil hun stenge av muligheten for at ungdomsskoleelevene får 

gå ned til Valle Marina i skoletiden. Hun vil i stedet sjekke mulighetene for at eksterne kan 

lage og selge mat til elevene ved skolen. 

FAU støtter disse tiltak for å bedre sikkerheten for våre barn i skoletiden.  

FAU understreket sin bekymring for problemstillingen og uttrykte sin klare tilslutning til at 

det er viktig at vi (skolen og FAU) prioriterer aktiviteter som kan redusere / forebygge 

problemet, og sikre et tryggest mulig skolemiljø for våre barn! 

  

Rektor informerte også om at økonomien ved skolen er god dette skoleåret, og at hun vil 

foreslå i budsjettprosessen at det investeres i nytt banedekke, samt nye lekeapparater på 

skolen. Rektor appellerte i denne sammenheng til FAU om bistand til å få til mer 

skyggeområde i patioen. Hun sluttet seg til ideen om å vurdere markiseløsninger til dette. 

 

FAU tok opp sikkerheten rundt henting og bringing av barn. Det er fortsatt kaotiske tilstander 

spesielt ved henting på ettermiddagen. 
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Rektor lovte å diskutere med eierne muligheten for å benytte parkeringsplassen 

(grusplassen) ved dagens henteområde til midlertidig parkering ved avhenting. 

I mellomtiden besluttet FAU å utforme et skriv med henstilling til foreldrene om en noe 

smidigere opptreden slik at sikkerheten økes. 

 

2. Status natteravner 

Vi hadde besøk av Erik Brekke som representerer vår sponsor for natteravnsprosjektet, og 

som var med å starte dette en gang. Han gav flere nyttige tips om hvordan aktiviteten burde 

innrettes, samt viktigheten av at foreldrene engasjerte seg i barna og etablerte nettverk / 

relasjoner seg imellom for å følge med på barnas aktivitet. 

Basert på informasjonen fra rektor om dagens status konkluderte FAU med viktigheten av å 

også prioritere Arguineguin som område for natteravnene fordi de yngste gjerne oppholder 

seg der. 

FAU besluttet videre å gjennomføre informasjonsaktiviteter vedrørende rusproblematikk 

overfor foreldrene med inviterte foredragsholdere / diskusjonspartnere fra f.eks 

sjømannskirken, narkotikapolitiet, Guardia Civil etc. Denne aktiviteten planlegges og styres 

av natteravnansvarlig Margita. Vi skal videre forfatte et informasjonsskriv til alle foreldrene 

om rusproblematikken. Leder lager forslag som kommenteres / korrigeres av FAU og deretter 

av rektor før utsendelse. 

FAU konkluderte videre med at skolen må ta ansvar for oppfølging og holdningsskapende 

aktiviteter rettet mot elevene. Herunder etterlyste man også planer og aktiviteter fra skolens 

URUS prosjekt. I følge vår natteravnansvarlig som skal representere FAU i dette prosjektet 

har det ikke vært invitert til noen aktivitet i prosjektet så langt i år!! 

 

3. Status arrangementer 

Komitelederne gikk gjennom en foreløpig evalueringsrapport for høstfesten. Denne vil bli 

supplert med mottatte innspill, og så distribuert til FAU og arkivert for fremtidige komiteer. 

 

Komiteleder for julefesten Christine Lien var ikke til stede på møtet. Det er nå viktig at hun i 

samarbeid med 1-4 klasse starter planleggingen av denne festen. Musikklærer Bjørn 

Jørgensen er skolens kontaktperson i denne forbindelse. 

 

4. Status økonomi 

FAU valgte nestleder Inger Breding som ny økonomiansvarlig etter Helen Blix. Vi takker Helen 

for jobben som er utført så langt!! 

 

5. Forberede skolestyremøte 

På grunn av mye tidsbruk rundt temaet rusproblematikk ble det liten tid til å diskutere 

eventuelle innspill til kommende skolestyremøte som sannsynligvis blir 26 november. 

Det ble fremmet et innspill om at skolen må informere / presisere bedre hvilke regler som 

gjelder for søskenmoderasjon dersom man har flere barn ved skolen samtidig. 
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For øvrig er oppfordres FAU medlemmene til å sjekke agendaen for september og november 

møtet på det tilsendte årshjul fra skolestyret, og komme med eventuelle innspill til 

undertegnede før 26 november. 

 

Neste ordinære FAU møte er onsdag 16 januar kl. 18.00! 

 

 

Øivind Nilsen 

FAU leder / referent 


