FAU-møte ved DNSGC, 13.desember
Tilstede: Anita Arnesen Kragset, Julie Strømsnes, Fredrik Søvik-Ringstrøm, Lene Heldal, Erik FayeLindvig, Siri Stueland og Benedicte Grongstad
1. Referat FAU- møte 15.november
Referat godkjent
2. Styremøte 25/11 i La Fundacion de la Escuela Nourega de Gran Canaria
Parkeringssaken:
Skolen har betalt for parkering ut skoleåret 2020/21. Det er blitt informert ut til alle klassetrinn. 20
stk har hentet ut parkeringsbevis. Alle må benytte seg av løsningen for å bedre trafikksikkerheten for
våre skolebarn. Vi sender ut ny informasjon og endrer ordlyden fra «oppfordrer alle» til «alle skal».
Saken var oppe på forrige styremøte. FAU ønsket at kostnader for parkering skulle legges på
skolepengene. Det var usikkerhet i styret rundt hvordan det vil bli mottatt av foreldregruppen og om
det er lovmessig rett. Det lovmessige er blitt sjekket ut, - det er mulig å legge kostnaden på
skolepenger.
FAU mener at forsvarlig parkeringssituasjon i hente -og bringesituasjonen er avgjørende for
trafikksikkerhet for alle skolebarna enten de blir kjørt eller går, sykler etc. FAU ønsker derfor at
følgende sak tas opp i budsjettet på neste styremøte:
«Et enstemmig FAU vil ha en forsvarlig parkeringssituasjon, uten at det går ut over det pedagogiske
opplegget. Om det betyr en økning i skolepenger vil FAU gi sin tilslutning til det».
Solsaken:
Både lærere og elever ønsker at dette skal bli tatt opp på ny i styret.
Lærerene synes det er frustrerende å kun ha med elevene på korte turer. Rektor informerer om at
Statens strålevern har hatt tilsyn (2015), og skolen fikk da påpekt lovbrudd. Det skal være under 4 i
UV-stråling for å kunne være ute etter 12.00. Anita lager et skriv for å ha med til neste styremøte,
samt at vi kan lage en «på tur- liste», med rutiner for mat, vann og solkrem.
Håper at den nye vurderingen kan hjelpe, 6 år etter at forbudet ble laget.
3. Styremøte 15/12 i La Fundacion de la Escuela Nourega de Gran Canaria
Fastsettelse av skolepenger. Statsstøtten til videregående synker, dermed må foreldrebetalingen
også gå ned for å holde foreldrepengene innen fastsatt prosent. Normalt går foreldrebetalingen opp
med 1000 kr i året. Har mer å gå på i grunnskolen, men ønsker flest mulig elever og derfor ikke sette
opp beløpet. Skoler i Norge skal få 500 000 kr hver. Mulig de tar fra friskolene?Budsjettet er veldig
usikkert nå når en vet så lite hvordan ting blir i forhold til omikron-smitte. Rektor sier de har skjært
ned der de kan.
Skolerute tar hensyn til de viktigste spanske helligdagene. Har hel høst -og vinterferie. En av feriene
tar hensyn til når Vestlandet har ferie, og en tar hensyn til når Østlandet har ferie.
4. Coronasituasjonen
Konsekvenser med nye retningslinjer? Det er ikke noe nytt i denne forbindelsen. Samme regler som
før, men mange slakker litt opp, er leie eller glemmer seg litt. Rektor må minne på om å holde seg til
gjeldende regler.
5. Kiosk
FAU ønsker 10.trinn til lykke med den muligheten de ønsker å tjene penger til klassetur på, og ønsker
at de spør FAU ved behov.

Om det er ønsker om å ha aktiviteter på kveldstid, så kan det kanskje være en ide at 10.trinn selger
noe i den forbindelse?
6. Årshjul med møteplan
Mandag 17/1, kl 08:30
14/2
14/3
4/4
2/5
Mandager, kl 08:30.
Her er ett møte mer enn nødvendig, men blir enige om at det er lettere avlyse enn å finne tid til
ekstra møte.
Referent, Siri

