
FAU-møte ved DNSGC, fredag 18/2 

 

Til stede: Julie Strømmens, Erik Faye Lindvig, Fredrik Søvik-Ringstrøm, Lene Heldal, Anita Arnesen 

Kragset, Anita Dehli Soltvedt, Hans Olav Rørheim og Benedikte Grongstad. 

Sak 1: Godkjenning av referat 

Referat fra forrige FAU møte 13.12.21, er ikke lagt ut på hjemmesiden enda. Benedikte undersøker. 

Sak 2: Styremøte La Fundacion de la Esculea Noruega de Gran Canaria. 

Benedikte informerte om status på skolens økonomi. 

Pr desember 2021 er det et underskudd på 1,5 mill. før endringer. 

Interne ansettelser: De fleste ansatte ved skolen ønsker å bli. To lærere som har vært ved skolen i tre 

år får fast ansettelse, forutsatt nok elevtall. 

Kompetanseutviklingsplan: i år matematikk lærer tar programmering, alle følger modulene til 

læringsmiljø (pause pga ikke samle alle lærerne samtidig pga korona)  

IK-skole: Går gjennom hele friskoleloven 

Siden sist styremøte har det ikke vært noen nye aktivitetsplaner.  

Det har kommet inn en del søknader til skoleplassene og lærerstillinger for skoleåret 2022/23 

Sak 3: Hang Out 1-7.klasse 

Det er ønskelig å servere vafler og kaffe på foreldrekafeen. 

Kostnaden må FAU ta, siden sjømannskirken stiller med lokaler og en ansatt. 

Det koster kr 2 euro pr voksen og barn, pengene går til å dekke materialet til aktiviteter, kaffe og 

vafler. 

Vakter for de tre neste fredagene er i orden. 

Erik lager tekst til «Hang out», som vi kan legge ut på Facebook sidene. 

Sak 4: 17.mai feiring 

Det er vanlig ved skolen at det er FAU som arrangerer 17.mai feiring, men skolen er med, siden det er 

en skoledag. 

I år er det usikkert hva man får til i forhold til feiring, grunnet pandemien. 

Feiringen på skolen har pleid å være åpen for alle, også turister. Det har vært tog med korpsmusikk 

rundt hjerte øya, pølser og brus på Anfi. Feiringen har pleid å samle en stor folkemengde, så usikkert 

om feiringen av 17.mai blir slik det har vært tidligere år. F.eks. har karnevalet i Las Palmas blitt utsatt 

til tidligst juni. 

Vi snakket om muligheter for hvordan vi kan få til en feiring for barna ved skolen. Enten bare for 

barna, eller for barn og foreldre ved skolen. 

Vi kom frem til at vi starter 17.mai med frokost kl. 9 på skolen, så elev-tale, vårens vakreste eventyr, 

(tog hvis lov), korps, deretter kaker. 



Vi har 3 datoer med FAU møter, før 17. mai, hvor vi kan få planlagt feiringen. 

Neste FAU møte blir mandag 14 mars, så blir FAU møte for april endret til onsdag 6.april 

 

Sak: Eventuelt 

Spanskundervisningen 

FAU har fått et spørsmål om det er mulig å ha to grupper i spanskundervisningen? En for 

nybegynnere og en for viderekommende? 

Det er ikke mulig. 

Skolen har konsesjon for spansk, bruker lærerplanen for ungdomsskolen. 

Man kan ikke differensieres på bakgrunn av nivå. 

Benedikte formulerer et svar til spørsmålet. 

 

Referent: Lene 

 


