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

Referat 03.05.16
Tilstede: Jørgen Jørgensen, Therese Mikalsen, Louise Vangsvik, Henriette Harildstad, Åshild
Braaten, Lone Høgli og rektor Benedikte Grongstad.
Frafall: Trond Rasmussen, Nancy Ochoa og Anastasia Bjune.
Benedikte informerer:
-

Ingen ny informasjon i forhold til gangfelt eller når kommunen vil komme med en
uttalelse.

-

Ingen ny informasjon i forhold til solskjerming eller når Valle Marina har tatt en
avgjørelse.

-

Det er avgjort at f.o.m høsten 2016 at elevene på grunnskolen vil kunne bruke
mobilene sine under skoletiden. Den skal leveres inn når de kommer og får den
utlevert når de går. Videregående vil få andre regler å forholde seg til.

-

Rektor vil sende ut en mail til lærerne med spørsmål om de trenger å søke FAU midler
i forhold til skoleaktiviteter/lydanlegg. Hvis det kommer noen ønsker må FAU
stemme/vedta dette over mail.

-

Evalueringen av mobbe/triveselundersøkelsen viser at mobbing ikke er et stort
problem på skolen, men det skal settes inn tiltak. Neste skoleår skal det settes av 1
time i mnd hvor lærerne skal snakke med elevene sine. Temaer om trivsel og
psykososialt miljø.

Samarbeid skole-hjem komiteen har hatt noen møter, enkelte punkter ble drøftet i FAU, men
henvist tilbake til komiteen da en del av punktene allerede er drøftet og vedtatt ved tidligere
FAU.
Jørgen skal undersøke hva forrige FAU bestemt i forhold til å innvilge midler til foredrag om
rus/forebyggende arbeid. Det ble i høst 2015 hentet inn Hans Inge Fagervik som skulle holde
foredrag. Dette tiltaket ble avlyst pga sykdom.

Eventuell saker:
Det ble tatt opp muligheten for at overskuddet fra salgsbodene på 17 maifesten skal gå til å
støtte en elev på skolen. FAU ble ikke enige i saken da det er uklart hvordan slike saker skal
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vurderes. I utgangspunktet skal FAU midler brukes til å øke trivsel for alle elever ved skolen.
Saken står fortsatt uavklart.

-

Lone sender alle referat til skolen slik at de skal bli lagt ut på FAU siden.

-

Jørgen skriver referat fra møter 02.02.16.

Neste og siste FAU-møte er tirsdag 07.06.16.

