REFERAT FRA MØTE I FAU VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES

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

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

Tilstede for skolen: Lise
SAKSLISTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trafikksikkerheten
Dugnad
Kommunikasjon
Skolens drikkevann
Halloween
Annet

SAKSREFERATER
Sak 1
Sak 2

Sak 3

Maling av gul stripe langs fortau på port-siden er på gang. Sannsynligvis gjøres dette så snart været
tillater det.
Parkeringstomten må ryddes samt at det er tenkt å male opp paradis etc. i skolegården. Innkalling til
dugnad for dette sendes ut og det settes opp til dugnad en ukedag etter endt skoledag (14.30).
Sekkepost sendes med elevene samtidig som det legges ut på FAU-sidene på FB og tas opp på
mandagssamling. Oppfordre til å ta med raker og spader dersom man har det. Må ha dugnadsleder
som
Dugnadsdato: 18. november kl. 14.30 – 16.30
Det ble lagt ut en melding på FAU-sidene på Facebook i helgen som var. Meldingen gikk på at
informasjonsflyten fra skole til hjem kunne bedres, men etter hvert som første meldingen ble
«debattert» ble det trukket inn andre elementer også som omhandler kommunikasjon.
Hovedutfordringen, ifølge representanten som på vegne av sin klasse etterlyste endringer i
kommunikasjonsflyten, er at mail-adressene til de forskjellige foresatte ikke er klassekontakter i hende,
noe som gjør utsendelse (om mottak) av informasjon utfordrende. På tross av dette er det ikke gitt at
e-poster kommer korrekt mottaker i hende/blir lest, så sekkepost vil uansett være viktig.

Sak 4

Sak 5

Som et første korrigerende tiltak griper Lise fatt i det med mail-listene og sørger for at disse sendes ut.
Hvor vidt disse inneholder operative adresser vil vise seg, men da kan dette i så tilfelle gripes fatt i
senere.
Skoens drikkevann har «rar» smak mener mange. Lise informerer om serviceavtalen de har og alt er OK
der. Prøver er tatt av vannet og disse viser at det iallfall ikke er noe galt med det. «Smaksløkene» til
dem som drikker det er kanskje det som skaper situasjonen. Det kan også legges til at det planlegges å
få på plass kraner med drikkevann også i nybygget, slik at elevene der skal slippe å gå ned til
hovedbygget for å fylle på vannflasker.
Ca. 1000 Euro i pluss. Tilbakemeldingene fra de som var der er utelukkende positive. Det er litt «festrester» igjen, og det foreslås at 1. - 4. klasse kjøper de som er til overs og bruker dette når de skal opp i
pinjeskogen på skognissearrangementet. Brusen kjøpes kanskje til bingo-arrangementet.
Til neste gang bør det gjøres en telling for å vite hvor mange som faktisk er med. En kioskansvarlig bør
også utpekes og det kan være en idé å ha en differensiering av opptalte inntekter, slik at det er mulig å
spore hvor mye av inntektene som kom fra hvor. Arild, Renate og Yvonne skriver en

REFERAT FRA MØTE I FAU VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES

Sak 6

erfaringsoverføringsrapport.
Tonje er sannsynligvis ny repr. for 7. klasse siden Pernille har begynt å jobbe på skolen.
Ronny har meldt seg til å være «vareansvarlig» slik at vi vet hva som til enhver tid er tilgjengelig av
innkjøpte varer etc.
Nissefest for foreldre og ansatte på skolen: vi ser på hva, hvordan og når.
VG3: slipper å stille med kaker ved tilstelninger, har ikke pliktig skoledag 17. mai etc., men må/bør
oppmuntres til å stille på juleavslutning og stå for kiosksalg.
Skolejoggen: 4. desember. Inntekt til Redd Barna i Spania (alle elevene betaler noen få euro for dette).
FAU stiller med frukt/saft (juice) etc. Trenger representanter til å stå for dette. Trond, Kristian, Yvonne…
Mange kan stille. Bra.
Bidrag fra foresatte: det må endres i det som har med å bidra med ting, være seg kaker eller
tilstedeværelse. Klasselistene må brukes aktivt slik at alle virkelig bidrar.
Referater fra FAU: laste dem opp på hjemmesiden til skolen.
Tidsperspektiv på FAU-møtene: ha som mål å avslutte møtene kl. 10.30.

Neste ordinære møte: 2. desember kl 9.15

