
Referat fra Fau-møte tirsdag 11. januar 2011 
 
Tilstede: Rikke, Andreas, Vigdis, Randi, Elling, Eva, Jorun, Anita, Gunnar, Therese, Ingjerd 
Fra skolen: Signy  
Fra Sjømannskirka/Familieveiviseren:  Jostein, Mia, Ragnhild 
 
Ikke tilstede: Per Andreas, Bodil  
 
 
• Info fra skolen 
 
Varmtvann i dusjene 
Det har ennå ikke blitt installert solcellepanel nede på idrettsanlegget for at det skal bli 
varmtvann i dusjene. Skolen har nå fått beskjed om at det skal gjøres innen utgangen av 
januar. 
Det finnes dusjer på toalettene inne på skolen, men det mangler dører/forheng. Dette må det 
ordnes med slik at elevene har mulighet til å ta seg en dusj etter gym. 
 
Endringer i personalet 
Bjørn Kristian Holmestrand begynte mandag 10. januar. Skolen har fått ekstra midler, og han 
kommer til å være ekstra ressurs i flere klasser 
 
Kjell Henriksen slutter ved Dnsr den 1. februar.  
Trine Lise Dyrbeck overtar etter ham og begynner den 1. februar. 
 
• Ungdomskafe 
 
Sjømannskirkens Familieveiviser sammen med Sjømannskirken ønsker å komme med et 
tilbud om rusfri ungdomskafe på fredagskveldene for våre ungdommer. Familieveiviseren har 
lokaler som egner seg til dette. De trenger imidlertid å spille på lag med Fau for å få til dette. 
Fau utnevnte 2 representanter som skal være med å utforme tilbudet (Vigdis og Elling). Det er 
et ønske om at dette er oppe og går raskest mulig. 
Det en må ta stilling til er hvilke årsklasse som gis adgang og åpningstider. Ungdommene skal 
rådføres her. 
Foreldrene må belage seg på å trå til hver sin gang, da det er behov for 2 foreldre hver gang. 

 
• Søknader om støtte fra Fau 
 
Søknad 1: 
Vg 1 søker om støtte til å dra på skoletur til Brussel. Dnsr har fått til en samarbeidsavtale med 
The Skandinavian School of Brussel. Vg 1 skal dra dit i uke 6 og så får vi besøk fra Brussel 
senere i år. 
 
Søknad 2: 
Teamleder på barneskolen søker om støtte til å dra på ekskursjon til Alicante, for så å dra på 
arkeologisk museum. Der skal barneskolen besøke utgravningsfelt, museum, verksted og 
palmeparken. Barneskolen skal i tillegg på leirskole senere i år. 
 
 
Vedtak: 
I fjor gav Fau 25 Euro pr elev til skoleturer. Fau ønsker i år å øke beløpet litt, og vedtar derfor 
å støtte skoleturer med 30 Euro pr elev. 



 
• Åpen skole – hjelp fra elever  
Fau ønsker å fortsette med at elever fra 10 kl og vgs hjelper til på Åpen skole på onsdager for 
så å få 20 Euro dersom 2 elever trår til. Erfaringsmessig er det større behov for hjelp på 
formingsrommet enn på kjøkkenet.  

 
 

• Fau – medlem slutter 
Gunnar Haugerød slutter som representant for 8. og 9. klasse. Vararepresentant må derfor 
rykke opp. 

 
 

 
Neste møte: 
Tirsdag: 1. februar 2011 etter foreldrekaffen. 

 
 
 
 

Ciudad Quesada, 11.01.11 
 
 

Vigdis Haarberg 
Sekretær Fau 


