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

Referat FAU møte 09.12.14 kl. 16.00
Til stede: Alle klasser bortsett fra 3 / 4 og 10 klasse var representert på møtet.
Fra skolen møtte avdelingsleder for barne-/ungdomstrinnet Arvid Tollisen

Følgende saker ble behandlet på møtet:
1. Informasjon fra skolen
a. Samarbeidsutvalget
Arvid gikk gjennom hva som ble behandlet på seneste møte (referat er
distribuert til FAU). Hovedsak var innspill til revisjon av ordensreglement ved
skolen. Neste møte vil gjøre det samme når det gjelder Psykososial
handlingsplan. FAU behandler disse innspill på neste møte i uke 5/2015.
FAU representantene anmodes innen den tid også å ha lest gjennom nytt
rundskriv fra Udir vedrørende ovennevnte (Ordensreglement-Udir-8-2014).
Rundskrivet finnes på hjemmesiden til Udir (www.Udir.no).
FAU besluttet å endre navn på dette utvalget til «Utvalg for hjem / skole
samarbeid». Dette for å unngå sammenblanding med det Samarbeidsutvalg
som finnes ved mange skoler for øvrig, og som har en annen fastlagt
sammensetning.
Mandatet for vårt utvalg er å behandle / utrede saker på oppdrag fra FAU
og/eller skolen, for så å levere innstilling tilbake til oppdragsgiver. Utvalget
skal ikke behandle saker på eget initiativ, og har ikke eget beslutningsansvar.
b. Skolestyret
Skolestyrets behandling av ordensreglement og psykososial handlongsplan er
utsatt til uke 5/2015 i påvente av eventuelle innspill til disse i den ventede
tilsynsrapport fra Udir.
Budsjett og fastsettelse av skolepenger er en hovedsak på kommende møte.
Det foreslås ingen økning av skolepengene fra dagens nivå.
Basert på elevundersøkelse og evaluering av skolens virksomhetsplan har man
valgt å fokusere på vurdering, egenvurdering, mobbing og krenkelser det
kommende året. FAU støtter dette fokuset.
For øvrig ingen spesielle kommentarer til innkalling og underlag for
kommende møte.
c. Øvrig
Skolens nye nettside skal være klar og på nett forhåpentligvis innen jul.
FAU meldte til skolen et ønske om bedre trafikksikkerhet for barna på vei til
og fra skolen. Det ble spesielt påpekt to områder:
Manglende fotgjengerovergang ved rundkjøringen ved Anfi.
Uklart hva reglene / politiet sier vedrørende sykling på fortau.
Arvid tok disse punktene med tilbake til skolen for vurdering av tiltak.
2. Status Klassekontakter
Skolen jobber med å få nye klassekontakter for 3 / 4 klasse, men har foreløpig ikke
lykkes med dette. FAU understrekt viktigheten av å få til dette.
3. Status festarrangementer

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio
Noruego
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a. Oppsummering høstfest
Monica informerte om erfaringene fra høstfesten. Arrangementet fungerte i
hovedsak veldig bra. Noe stress med oppsett av salgsboder og pynting av bord
på grunn av liten tid før feststart, men ellers ok. Fornøyd med arrangementet
totalt sett. Festen gav et økonomisk overskudd på 1.385, 46 euro.
Totalt har vi nå 4.914 euro i FAU kassen.
b. Planlegging julefest
Forberedelsene til julefest er godt i gang. Det blir salg av julegrøt, kjøttsuppe,
samt drikke og kaker. Tradisjonen tro blir det lotteri og også tombola.
Forslag om å ta inngangsbillett som alternativ til å ta betalt for mat etc. ble
ikke tatt til følge. Dette hovedsakelig fordi det kommer i konflikt med skolen
ordning med at arrangementet er obligatorisk for elevene. FAU mener også at
deltakerne på festen skal kunne velge hvor mye penger en vil bruke på
festene.
FAU besluttet å gi overskuddet av lotteri / tombola og kjøttsuppe på
julefesten, samt salget av chili con carne som skolens elever sto for på
høstfesten, til «nabohjelpen». Dette fordi mange familier i nærområdet sliter
ekstra nå til jul.
4. Status Natteravner
Natteravnordningen har med unntak av to kvelder fungert etter forutsetningene.
De to nevnte kvelder har man måttet avlyse runden fordi to av tre ravner ikke har
møtt.
For å sikre at informasjon om vaktene er tilgjengelige vil man for neste halvår også
legge ut vaktlistene under FAU fanen på skolens hjemmeside, i tillegg til at den
sendes til den enkelte.
Samarbeidet med sjømannskirken fungerer utmerket.
5. Eventuelt
a. Rusforebygging
Det er meldt om forekomster av misbruk av rusmidler i en klasse på
ungdomsskolen. Dette har vært diskutert på skolen og i eget foreldremøte for
klassen.
Rusarrangement i regi av sjømannskirken (Hans Inge Fagervik) har fått veldig
gode tilbakemeldinger. Videregående og ungdomsskolen var invitert. Dette
var imidlertid frivillig og traff derfor kanskje ikke alle som har behov for dette.
FAU foreslår derfor at det for neste år vurderes gjennomført som obligatorisk
arrangement i skoletiden. Dette tas opp med skolen og sjømannskirken. Dette
anbefales i så fall som et supplement i rusforebyggingen i tillegg til årets
opplegg med Guardia Civil.
Neste FAU møte er tirsdag 27.01.14 kl. 16.00!
FAU 21.10.14
Øivind Nilsen
FAU leder og sekretær

