REFERAT FRA MØTE I FAU VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES

Dato: 30. september 2014
Møteleder: Yvonne Ø. Breivik, repr. 4 klasse

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

Tilstede for skolen: Signy
SAKSLISTE
1.
2.
3.
4.
5.

Økonomi
Skolegården
Trafikksituasjonen utenfor skolen
Dugnader
Annet

SAKSREFERATER
Sak 1

Lite penger i kassen. 3800 Euro totalt på bankboka. 3000 er opprinnelig satt av og øremerket til en
aktivitetsløype rundt skolen (ble tenkt ut før skolen stod ferdig), men nå må det tenkes «noe» som skal
komme elevene/skolen til gode, type aktivitetsapparater etc. (selv det strengt tatt ikke er plass til det i
skolegården slik tingene er nå). Bruke erfaringer fra tidligere år for å bedre inntektsstrømmen samt
eventuelt finne på andre arrangementer etc. som kan bedre det økonomiske bildet.
Eksempler på mulig inntektskilde:




Halloween-party eller lignende.
Utlodning ifm. juleavslutning (tenke skaffe gode premier allerede nå).
Sponsor (f.eks. på 17. mai innbydelser etc.)

Kommende utgifter: skolejoggen og julerelaterte aktiviteter, beløp i euro kommer vi tilbake til på neste
møte. Videre vil klasser komme med søknader om støtte til klasseturer etc. når våren kommer. P.t. er
det ikke rom for å gi støtte til dette med mindre økonomien får en kraftig oppsving.
Sak 2

Lite plass til ting og tang ute. Se for øvrig tanker rundt hva som kan gjøres notert under «Annet».

Sak 3

Det foreligger planer om å male gult på hele fortauskanten langs skolesiden (port siden) for å unngå at
bilder stopper og skaper farlige situasjoner. Kommunen behandler dette og tiltaket vil bli effektuert
snarest mulig (iht. spanske tankegang…).
For å presisere igjen: det oppfordres til IKKE å stoppe / parkere langs fortauet ved inngangen til skolen.
Det er helt unødvendig å ha stopp eller av-/pålessing der. Videre gjøres det oppmerksom på at
handicap-parkeringen er for sjåfører som skal inn på skolen
«Kaos» i porten ved henting av barn; tenke på at folk, voksne og barn skal ut, og slik det er nå er det
ofte vanskelig å komme seg ut og man må kanskje ut i gaten. Tenke på hvor man plasserer seg.
Innføre «vaktordning» der vi i FAU sørger for at bilder IKKE stopper / parkerer langs port-siden. Leder
setter opp vaktlister og sender ut pr. mail.

Sak 4

Kommer tilbake til dette på neste møte
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Sak 5











Innkallinger sendes ut pr. mail og henges opp på info-tavlen i vestibylen på skolen
Saker som ikke står på agenda kan tas «på sparket», men saker som krever
Vedrørende innkjøp av f.eks. baller etc. til elevene/klassene; mye bedre at det oppfordres til at
foresatte til hver elev i de forskjellige klassene gir en euro eller der omkring slik at det blir et
større eierforhold til tingene (fremfor at FAU gir ting som kanskje ikke behandles på samme
måte). Klassekontakter tar det opp klassevis hvordan dette kan løses, f.eks. at alle bidrar med
en euro eller to fra hver elev (valgfritt). Hvordan dette løses vil være opp til hver
klasse/lærerklassekontakt. For de minste klassetrinnene; tenke klassesparebøsse.
Kommunisere dette ut via ukeplanen og sørge for å fram at det er FAU som står bak.
Halloween party: sjekke ut om det er mulig å låne/leie wok’en borte med Merca China retning
Benijofar. Nedsette en komité til gjennomføring av dette. Deltakere: Annett, Lene, Hilde,
Ronny. Komitéen har ansvar for planlegging for gjennomføring. Hele FAU må dog bidra med det
som komitéen kommer fram til at det vil være behov for. FAU-møte angående dette
arrangementet 21. oktober. kl. 9.15
Røyking: skal foregår minst 100 meter fra offentlige steder (spansk lov). Strengt tatt er ikke
røyking lov i parken. Det oppfordres til å trekke nedover i gaten, både for å følge loven og for å
(forsøke iallfall) unngå å røyke midt i fleisen til ungene.
FAU skal ha ett møte i måneden (fortrinnsvis første tirsdag). Ad-hov møter tas ved behov.
Facebook-side for FAU (sittende FAU): opprettes ikke

Neste ordinære møte: 4. november kl 9.15

