
Referat fra Fau-møte tirsdag 30. november 2010 
 
Tilstede: Rikke R. Cortes, Andreas Nestegard, Vigdis Haarberg, Randi Uldal,  Bodil Styve, 
Elling Hoel, Eva Aglen, Jorun Kalås, Cathrine Hermann, Anita Kristiansen 
Fra skolen: Signy Munkeby 
 
Ikke tilstede: Per Andreas Johnsen, Gunnar Haugerød, Therese Samuelsen, Ingjerd M. 
Haarberg 
 
 
• Søknad om støtte til ungdomsskolens juleball 

Den 9. desember arrangerer elevrådet juleball for elevene på ungdomsskolen. De har søkt 
Fau om støtte til leie av lokaler, premier og lignende.  
Vedtak: 100 Euro 
Fau krever en oversikt over hva pengene er brukt til. 
 

• Juleverksted 13. desember 
Skolen arrangerer juleverksted i skoletiden mandag 13. desember for hele skolen. Det er 
veldig ønskelig at Fau serverer nissegrøt denne dagen. 
 
Komite: Andreas, Jorun  og Ingjerd 

1. Hør med Sjømannskirka om de kan lage grøt (Ingjerd) 
2. Lactosefri grøt (lages av foreldre) 
3. Ønskelig om alle i Fau tar med seg: Ause, kasserolle/serveringsbolle, saftmugge, 

rød nisselue 
4. Begynne forberedelsene kl 10 – ALLE FAU-MEDLEMMER 

 
Premie til de som finner mandelen i grøten er innkjøpt. 
 

 
• Juleavslutning 16. desember 

Juleavslutningen blir arrangert i Sjømannskirka på kvelden. Fau står for salg av pølser, 
brus, kaffe og kaker i tillegg til loddsalg. Alle foreldre må regne med at de må hjelpe til 
med enten forberedelse, kjøkkentjeneste, salg, loddsalg eller opprydding. Arbeidslister 
kommer. 
 
Komiteer: 
Innkjøp:  Andreas, Cathrine og Rikke 
Mat:  Rikke og Eva 
Lodd:   Anita, Elling og Randi 
Arbeidslister:  Vigdis og Ingjerd 
 
Hver komite møtes ved behov og holder kontakten. 
 
Det ble bestemt at hvert klassetrinn leverer 1 kake hver. Klassekontaktene har ansvar for 
at foreldre blir plukket ut til dette oppdraget. 
 
Cathrine kjøper med lodd fra Norge. 
 
Alle i Fau møter kl 16 i Sjømannskirka denne dagen. 



 
• Varmt vann i dusjene 

Skolen har fått beskjed at idrettsanlegget ved skolen skal få solcelleoppvarming til 
varmtvannet i dusjene. Det skal finansieres ved hjelp av ”Plan de pencion”-midler, og 
disse midlene må brukes innen årsskiftet. Derfor bør det i løpet av kort tid være installert. 
 
 
Neste møte: 
Mandag 13. desember kl 09 – 10 (før nissegrøten). Da er det kun juleavslutning på 
sakslista. 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, 30.11.10 
 
 
Vigdis Haarberg 
Sekretær Fau 


