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FAU har blitt bedt om å innhente redegjørelse fra skolen i følgende saker
 
Vi i FAU ber derfor skolens ledelse om å komme med en redegjørelse vedrørende 

nedenfor nevnte saker innen utløpet av neste kalenderuke og senest innen 17.03.2012 da 
vi skal ha møte i FAU og Klassekontakter i forbindelse med 17 mai arrangementet og 
sakene er satt opp som egne punkter under dette møtet. Samtlige punkter kreves skriftlig 
tilbakemelding til FAU ved leder og vil bli lest opp på neste møte.

 
• Barnehagerepresentanter og barn fra barnehagen er blitt observert gjentatte 

ganger i og på skolens område i skoletiden og friminutter dette har skapt frykt 
hos enkellte foresatte vedrørende skolens fremtid da vedtaket fra UDIR gir 
klare retningslinjer vedrørende drift av barnehage. Det stilles også spørsmål 
om barnehagens tilhørighet i skolens anlegg da det også er klare retningslinjer 
i UDIRs rapport om at skolen ikke under noen omstendigheter kan drive 
utleievirksomhet. Vi deler selvsagt denne frykten da mange av oss har barn 
som skal fortsette å gå på DNSGC også i fremtiden og det siste vi ønsker er 
nedleggelse pga ulovlig virksomhet ved skolen. 
 

Skolen har dispensasjon fra Udir til å leie ut lokaler til barnehagedrift. 

 
 

• Det kommer klage fra foreldre og barn pga fordeling av friminutter da 
skolens idrettsbane er okkupert til skoletimer to dager i uken i store fri, dette 
gir uforholdsmessig mange elever i patioen og begrenser barnas mulighet 
til fri utfoldelse og lek i friminuttene. Vi ber derfor skolen om å se på 
timeoppsettene 1 gang til og se på muligheten til å omfordele slik at banen er 
ledig i friminuttene til fri bruk av alle elevene.

 

 

Idrettsbanen er skolens «gymsal» og derfor må undervisning i faget kroppsøving 
prioriteres når de gjelder bruk av banen. Den vedtatte fag og timefordelingen for 
skoleåret viser at alle gruppene med unntak av en skal ha to uketimer kroppsøving. Det 



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

 
 

er ikke gunstig for faget å ta pause halvveis i økta, derfor vil «gymsalen» være opptatt i 
flere friminutt. Da må de andre elevene benytte seg av skolegården. 

 
 
• Det forstås også at det fortsatt er problemer med at elever i videregående 

kommer på skolen i bakrus eller ruspåvirket tilstand og forstyrrer 
undervisningen samt at de oppholder seg i og rundt skolens område sammen 
med barn og unge i barne og ungdomskolen, dette er uakseptabelt og har vært 
tatt opp ved tidligere anledning. Dersom elev kommer til skolens område i 
bakrus eller ruspåvirket tilstand skal denne bortvises umiddelbart og vi krever 
at denne også ilegges skolens strengeste strafferamme som preventiv for andre 
elever slik at vi unngår slike situasjoner i fremtiden. Lærere som observerer 
slike tilfeller og unnlater og rapportere disse skal informeres om at vi krever 
represalier også for denne ved unnlatelse av innrapportering. Dette med 
grunnlag i at han / hun har et overordnet ansvar for at våre barn skal unngå 
slike hendelser.

Etter forrige tilbakemelding fra FAU har vi orientert lærerne på skolen om at det ikke er 
akseptabelt å overse en situasjon der men ser at elevene er ruset i skoletiden. I løpet av 
forrige skoleår ble tre elever observert ruset og de ble umiddelbart utvist. I inneværende 
skoleår har jeg ikke fått tilbakemelding om at elever har blitt observert ruset i skoletiden. 
Derfor oppfordrer jeg FAU til å melde fra dersom de sitter inne med informasjon som 
skolen burde ha kjennskap til. 

 
 
• Tilløp til knuffing og mobbetendenser på skolen i friminuttene. Det er 

kommet inn klage fra elever og foresatte som følge av tilløp til ovenfor nevnte 
sak og vi ber skolen om å øke mengden av inspeksjoner av voksen personer 
i friminuttene slik at slike tilløp oppdages fortere og at det blir tatt affære 
umiddelbart slik at dette ikke får utvikle seg til alvorligere saker

I henhold til vår inspeksjonsplan skal det alltid være fem voksne ute på inspeksjon i 
friminuttene. Vi er klar over at det ikke alltid fungerer etter intensjonen. Dette beklager 
vi, og vil ordne opp i forholdet. 

 
 
 

 
• Nytt banedekke / lekeplass, vi vil på neste styremøte diskutere omfordeling av 

FAU sine midler da vi ønsker at våre barn skal få glede av disse i inneværende 
skoleår. Siden sol skjermingsvedtak ble utsatt på forrige skolestyremøte er 
dette ikke lenger et tema for FAU som følge av at vi har overført midler 
fra tidligere år til formålet. Da kommer vi tilbake til lekeplass på skolens 
område og nytt banedekke, dersom ingen av disse tiltakene er aktuelle i 
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inneværende år må vi se på andre muligheter for at våre barn skal få glede av 
våre innsamlede midler.

Vi er i gang med å sjekke priser på nytt banedekke og avventer anbud på dette. Da banen 
er mye i bruk i undervisningen, ser vi at dersom nytt banedekke skal legges må det gjøres 
i en skoleferie. Det ligger en ny katalog for lekestativ i resepsjonen. Dersom FAU vil 
kjøpe nytt lekestativ er det fint om vi får et forslag til plassering, underlag, type og pris, 
og hvor mye av dette FAU kan dekke med sine midler. 
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