
 Møte nr. 5 2015/-16 Dato: 12 januar 2016 Sted: Skolen
Møteleder: Ninnette Skaftnes Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede: Liv Styve,  Martha Johnsen, Camilla S. Bjorøy, 
Randi Krogtoft, Marianne Lønrusten, Karl Ove Nilsen, 
Rosario Obrestad,Nina Pedersen Aas, Nurdin Yusuf, Trine 
Grimstad, Anne Lise Sørvik og Ingjerd Møller Haarberg. 

Fra skolen: Ninnette Skaftnes

SAKSLISTE
• Velkommen
• Gjennomgang av referat fra forrige møte.
• Valg av FAU leder.
• Oppsummering av avsluttning sjømannskirken.
• Økonomi.
• 17.mai gruppe?
• Eventuelt

Sak 1. Ninnette ønsker velkommen.

Sak 2. Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

Sak 3. Jannicke Louise Stene går inn som ny leder av FAU.
Eva Ditlefsen har trukket seg som nestleder. Valg av ny nestleder avventes til møtet i 
februar.

Sak 4. -     Informasjon om FAU sitt ansvar kom i seneste laget. Konsekvensen var at vi var dårlig 
      forberedt.
– Manko på kaker, pølser ol.
– Må ha lenger tid i forkant før eventen starter til salg av mat og drikke.
– Planlegging er alfa omega. Dette gjør det enklere å få med foreldre. Det er lov å delegere

ansvar.
– Økonomi: 337 euro fra loddsalg, 714 euro fra matsalg gav et overskudd på 678 euro.
– Forslag om å lage en årskalender med arrangementer og FAUmøter. Hvem lager?

Sak 5. Økonomi. Det er over 5000 euro på konto. Pengene kan blant annet brukes på å sponse turer 
for elevene, men det går ingen automatikk i dette. Avdelingsleder setter opp budsjett og 
søker FAU om støtte.

Sak 6.  17. mai er et stort arrangement, som arrangeres i Europaparken på dagtid og i 
sjømannskirken på ettermiddagen.  Arrangementet er et samarbeid mellom konsulatet, 
DNSCB, kommunen, Den norske klubben og sjømannskirken. I fjor hadde skolen kun 
ansvar for salg i kirken. 



God planlegging er et must om vi ønsker å være med å drifte arrangementet. Tidligere 
erfaring sier at det lett kan bli kaotisk med så mange mennesker tilstede. Den største 
utfordringen er logistikken med tanke på salgsbodene. Det selges brus, is og pølser, og det 
skal bestilles, handles og ryddes. Det kommer forslag om et spesifikt 17.mai møte. Maler fra
ifjor ligger i permene. Camilla tar disse med til neste FAU møte. 
Uansett er det ønskelig med et samarbeid med kirken, på ettermiddagsarrangementet. 
Elevene står for loddsalg og de eldre ungdommene kan involveres i andre typer aktiviteter. 

Sak 7. Karneval
Skolen i Benjofar inviterer 1-7. klasse til karneval 5.februar kl.15.30. Det blir derfor ikke 
avholdt noe eget karneval på DNSCB dette året.

Natteravn.
Trine og Cathrine som er primus motor for natteravn dette skoleåret har kun fått en 
tilbakemelding fra en foresatt. Mulig informasjonen forsvant i julestria. Trine sender ut 
skrivet på nytt  per mail til klassekontaktene, som får ansvar for å informere videre til 
foreldrene i sine klasser.. Det bør være minimum 16 foreldre som melder seg for å få satt 
igang. Vaktene år fra kl.22.00 – 01.00.

Campingvogn på parkeringsplassen.
Denne tilhører en familie ved skolen og skal flyttes snart.

Hyller i garasjen.
På grunn av mye rot i garasjen er det vanskelig å få oversikt over hva vi egentlig har. Er det 
mulig å få kjøpt inn noen hyller? Marianne påtar seg oppgaven med rydding og 
organisering. Ninnette sjekker ut om kjøp er mulig.

Neste FAU møte Tirsdag 2. februar 2016 kl. 9.15.


