Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria
Referat fra møtet 01.12.15
Tilstede: Therese Mikalsen (stedforderer for Jørgen), Louise Vangsvik, Henriette Harildstad, Åshild
Braaten, Monica Kjosvik, Trine Solhaug Velle (vara for Jørgen Jørgensen), Laila Molvik(vara for
Trond Rasmussen), Kristine Schei Aagdal (vara for Anastasia Bjune).
Frafall: Jørgen Jørgensen, Anastasia Bjune, Trond Rasmussen.
Referent: Lone Høgli
Rektor informerer:
På grunn av missforståelser fra sekretær i FAU deltok ikke ledelsen på møtet. De var dessverre ikke
innkalt. Therese tok kontakt i etterkant med rektor for å finne ut av div saker, resultat:
Hjem/skole, ingen svar ang fastsatte møtedatoer.
-

Skolen har purret på svar fra kommunen ang gangfelt ved Anfi uten hell.

-

Solskjerming fortsatt uavklart, men det jobbes med saken.

-

Saken som ble lagt frem på møte 27.10 av leder Jørgen om en mor som var uenig med
skolen ang skolepenger lagt død da vedkommende ikke har lagt inn en formell klage.

Utvalg for skole-hjem samarbeid:
Åshild Braaten stiller som representant fra FAU, hun har fått med seg Gabriella Macci.7. Kl. som
representant fra foreldrene. Åshild har bedt rektor om datoer for møter, men har ikke fått svar.
Status natteravnsordningen:
Noen foreldre har møtt opp alene til natteravnvandringen, dette er ikke greit. Hver klassekontakt må
sende ut på nytt den informasjonen Louise har sendt ut til oss. Viktig å henvise til prosedyrer.
Spesielt den om å ta kontakt med vaktlaget som skal gå fredagen etter.
Status arrangementer:
- Høstefesten gikk fint, det ble samlet inn 750 euro til Nabohjelpen.
- Julefesten under planlegging.
- 17 mai: Skal arrangeres av 7-8-6 og 5 klasse. Therese og Trine starter planleggingsprosessen.
Eventuelt:
Det ble avklart at sekretær i FAU skal kun sende ut saksliste i forkant av FAU-møter etter
oppfordring fra leder. Det er leder som har dialog med ledelsen ved skolen, og som evt får inn andre
saker, samt at leder har ansvaret for innholdet i sakslisten.

De neste møtene i 2016: tirsdag 2. februar, tirsdag 3. mai, og avsluttende møte tirsdag 7. juni.

