REFERAT FRA MØTE I FAU VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES

Dato: 3. februar 2015
Møteleder: Yvonne Breivik, repr. 4 klasse

Sted: Skolen
Referent: Trond Hansen, repr. 5 klasse

Tilstede for skolen: Signy
SAKSLISTE
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra Signy
Karneval
Natteravner
Annet

SAKSREFERATER
Sak 1







Politiet er informert om at skolen syns det er positivt at de har tilbydd seg å stille på skolen
med narkohund som en del av det forebyggende arbeidet ift. rusmidler.
Veldig mange av skolens lærere ønsker å være med nese år også. I tillegg er det veldig mange
som av de foresatte som ønsker at barna skal fortsette på skolen. Kan virke som det blir mindre
utskifting i år enn det var i fjor f.eks.
«Parkeringstomten» ved siden av skolen vil så snart som mulig bli søkt omregulert fra boligtomt
til næringstomt for å kunne utnytte arealet mest mulig. Skolen har en del tanker omkring hva et
nytt bygg kan bestå av, men vil spille ball med FAU omkring dette for å få til et virkelig godt
gjennomtenkt bygg en gang i framtiden.
«Skolenytt» har vært litt av og på i år pga. mange nyansatte, men planen er å komme skikkelig i
gang med dette etter hvert.

Sak 2

Karnevalsplanen er klar (internt for FAU), jfr. Skriv fra Yvonne.

Sak 3

Skolen har gitt uttrykk for at det vil være fornuftig å ha en natteravnordning. Det er FAUs konklusjon at
når skolen uttrykker dette så bør det gripes fatt i. FAU eniges om at det nedsettes en «Ravnegruppe»
som har ansvar for planlegging og gjennomføring. FAU / skole utformer et informasjonsskriv som går ut
til alle foresatte, men det må være et ansvar som ligger primært på foresatte til elever på øverste trinn i
ungdomsskolen og videregående. Dog kan foresatte for barn på barneskolen naturlig nok være med i
en natteravn-pool. Lærere bør benytte muligheten til å informere om tiltaket på foreldremøtene som
står for dør de kommende ukene. Informasjonsskrivet må inneholde svarslipp der foresatte kan melde
sin interesse.
«Ravnegruppen»




Elaine – 10 klasse
Anette – 9 klasse
Trond – 5 klasse (forfatter )

Neste møte: tirsdag 3. mars!

