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

 
Referat fra møtet 27.10.15 
 
Tilstede: Jørgen Jørgense, Therese Mikalsen, Louise Vangsvik, Anastasia Bjune, Henriette 
Harildstad, Åshild Braaten, Monica Kjosvik, Trine Velle. 
 
Frafall: Laila Molvik og Nancy Ochoa. 
 
Referent: Lone Høgli 
 
1. Rektor informerer: 
 Skolen ønsker å se på mulighetene for en mobilfri skole. FAU vil få nærmere informasjon.  
 
         17 mai kan komme til å bli en frivillig dag på skolen. Bakgrunnen for dette er pålegget fra 
 Udir i forhold til solbeskyttelse mellom 12-15.00. Valle Marina har ikke hatt sitt styremøte, så 
 det er uklart om det vil komme solbeskyttelse over idrettsplassen innen 17.05.16.  
 -   Rektor forteller om donasjoner til nabohjelpen. Det har vært vanlig at nabohjelpen har fått 
 overskuddet av loddsalget på 17 mai. Pengene går til den lokalebefolkningen som er i behov 
 av noe hjelp, eks til skolebøker, skolemat osv.....  
   
  FAU vil få tilgang på ordensreglementet før FAU-møtet i november. Det må gjennomgåes  
 før skolen skal ha sitt styremøte.  
  
 Skoleledelsen alltid vil være tilstede i starten av FAU-møtene, enten ved rektor eller 
 avdelingsleder. Derfor viktig at alle møtene starter kl 16.00.  
  
2. Utvalg for skole-hjem samarbeid: 
 Åshild Braaten stiller som representant fra FAU, hun tar ansvar for å finne en representant til    
 fra foreldrene på skolen. Utvalget består av 2 lærere, 2 foreldre, avdelingsleder og     
 elevrådsformann. Det er 4-5 møter pr skoleår.  
 
 
3. Status natteravnsordningen: 
 Louise har gjort alle listene klare, men venter på datoer fra sjømannskirken om når klubben er 
 oppe fremover. Det har vært positive og negative reaksjoner fra foreldre, men også andre som 
 ønsker å gå natteravn. De som ikke er ført opp på listen nå, vil bli satt opp til vårsemestert.  
 
4. Status arrangementer: 
 Høstefesten var under full kontroll :) 
           
 Julefesten: Det er satt opp dato for første møte, avventer tidspunkt av leder Anastasia. Når   
 klokkesett er satt vil det bli sendt inn en innkallelse til klassekontakter og vara i de klassen  
 dette gjelder.  
 -  Skolen oppfordrer familier ved skolen og donere èn julegave til Nabohjelpen. Gaven skal 
 pakkes inn, noteres på utensiden hvem den kan passe til. 
  
 17 mai: Det ble avtalt å se på dette neste FAU-møte, da det er flere uavklarte saker som må 
 taes hensyn til, eks frivillighet, korps.  
   
  



         Det ble vedtatt på FAU-møtet at alt overskudd fra loddsagenen fra ALLE festene som blir  
 arrangert i regi av FAU skal gå til nabohjelpen. Dette er fordi det er over 5000 euro i kassa pr  
 nå.  
  
 Regnskap: Monica sier at man skal ta vare på alle kvitteringer  slik at man får tilbake evt  
 utlegg. Det er ikke noe problem å få penger i forkant av innkjøp heller. Monica tar på seg 
 pengekasser ved arrangementer, vekslepenger.  
 
5. Eventuelt: 
 Det kom opp en sak helt på tampen som var blitt mldt til leder dagen i forveien. Det  var 
 endel opplysninger som manglet for at FAU kunne se på det. Leder Jørgen Jørgensen vil s 
 sørge for mer informasjon. 
 
 Rektor informerte om at de ikke har hørt noe fra kommunen ang gangfelt ved Anfi. Dette skal 
 de purre på. Taes opp igjen neste møte for å høre om status.  
 
  
 Neste FAU-møte er satt til tirsdag 01.12.15 kl 16.00 
 
 
 Mvh 
 Lone Høgli 


