
Referat fra Fau-møte tirsdag 1. februar 2011 
 
Tilstede: Rikke, Andreas, Vigdis, Elling, Eva, Jorun, Anita, Bodil 
Fra skolen: Lise  
Fra Familieveiviseren:  Ragnhild 
 
Ikke tilstede: Per Andreas, Randi, Cathrine, Ingjerd, Therese 
 
 
 
• Ungdomskafe 
 
Sjømannskirkens Familieveiviser ved Ragnhild informerte om at det i dag blir sendt ut skriv 
ang ungdomskafeen, og at fredag 11. februar er den første kafekvelden. Dette er et tilbud for 
ungdommene på ungdomsskolen og videregående. Det gjenstår ennå en del ting før alt er på 
plass, men en tar sikte på å ta litt etter hvert.  Foreldre må belage seg på å hjelpe til på 
kafekveldene (eget skriv kommer). 
 
 
• 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 venter på svar fra kommunen. 
Det finnes dusjer på toalettene inne på skolen. Det er ordnet med dusjforheng. Lise ordner 
med skilt på dørene slik at de andre elevene benytter toalettene ved klasserommet til 8. og 9. 
klasse når det er noen som dusjer der.  
 
Studiepermisjon 
Rektor er i Mexico og har studiepermisjon i 2 måneder. Hun er tilbake på Dnsr i slutten av 
mars. Ove Østerlid er fungerende rektor. 
 

 
 

• Støtte fra Fau 
 
Bordtennisbordet er flittig brukt av elevene. Fau synes dette er veldig positivt og vil sponse et 
sett med bordtennisraketter til hver klasse. 
 

 
• Fau – medlem slutter 
Gunnar Haugerød har sluttet som representant for 8. og 9. klasse.  Lise tar kontakt med 
foreldre i klassen for å få en annen til å representere klassen. 
 
 
• 17. mai 
Dersom Fau også i år får ansvaret for serveringen i Europaparken 17. mai, er det viktig å 
begynne planleggingen i god tid. Årets Fau består av mange nye foreldre og derfor vil vi 
innhente råd og veiledning fra tidligere år. Det hadde vært ønskelig om noen med erfaring 
hadde kommet på neste møte for å orientere litt og gi gode råd. 
 
 



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

 
 
 
 

Ciudad Quesada, 01.02.11 
 
 

Vigdis Haarberg 
Sekretær Fau 


