
 Møte nr. 5 2016/-17   Dato: 10.01 2017 Sted: Skolen
Møteleder: Kirsti Hetland Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede:  Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse,  Elisabeth R-C Eng
3./7. klasse, Christer Tangen 1./2. klasse, Kirsti Hetland 6. 
klasse, Marte Haddal 1 VG, Christel Christensen 1. klasse ,
Marianne Ruud 4./5. klasse, Gunn Hilde Ramsjø 8. klasse, 
Ingjerd Møller Haarberg 3 VG, Nina P. Aas 3 VG, Trude 
Kjølen 10 klasse, Melodie Marco 7.klasse, Jesper ? 2 VG, 
Emma Steen 10. klasse, og Marianne Lønrusten.

Fra skolen: Signy , Bente og Lise

 

Saksliste
27 / 2017 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling.
28 / 2017 Informasjon fra skolens ledelse.
29 / 2017 Karneval / fredsmarsj.
30 / 2017 Valg av ny nestleder ( klassekontakt 6. trinn og 7. trinn )
31 / 2017 Evaluering av julegrøt / juleavslutning / Caritas. Økonomi.
32 / 2017 Eventuelt.

Sak 27. 
Kirsti Hetland blir valgt til møteleder. 
Referat og innkalling godkjent uten merknader.

Sak 28.
Skolen skal også i år delta på reiselivsmessen i Oslo. Hensikten er å markedsføre skolen, primært 
ovenfor familier. God erfaring fra tidligere år å delta på messen. Signy oppfordrer alle til å dele info
om DNSR i nettverket  sitt. 

Det vil bli justering av timeplaner. Det finnes elever med ulike behov, og når PPT er ferdig med 
utredning kan dette føre til at elever har rettigheter i forhold ekstra timer og ressurser. Skolen 
tilpasser seg når behovene endres.

Utdanningsmesse
Hvert år blir det avholdt yrkesmesse på DNSR. Foreldre står på stand der de forteller om det yrket 
de representerer, og elevene får mulighet til å stille relevante spørsmål.  Terskelen på hva som 
kreves for å være med er lav, så foreldre oppfordres til å stille. Elevene får med seg ranselpost om 
foresattes ressurser denne uken. Yrkesmessen blir avholdt 10.02.

Sak 29.
Karneval / fredsmarsj er gode initiativ for å bli kjent med nærmiljøet. Utfordringen er å få med de 
spanske elevene.

Karneval, Lise informerer
 Skolen i Benjiofar inviterer 1. – 7. trinn til karneval 23 eller 24 Februar. Usikkert hvorvidt det blir 



formiddag eller ettermiddag. Arrangementet har pleid å være i skolegården, med et på forhånd gitt 
tema. Hver klasse har hatt fremføring av ett eller annet slag. Teamene ønsker hjelp fra FAU  i 
forhold til drakter / masker.  Det er satt av 2 «åpen skole «kvelder til karnevalsforberedelser. Vi 
betaler selv for servering under arrangementet.

Sjømannskirken vil også arrangere karneval / BBQ.

Fredsmarsj
Usikkert på hvorvidt det blir fredsmarsj på skolen i Rojales i år på grunn av ombygging. Lise har 
regelmessig kontakt med de og venter en tilbakemelding i løpet av uken. 
Det er fullt mulig å få til noe lignende her på skolen, og FAU står fritt til å arrangere selv.

Sak 30.
Trude Kjølen blir ny nestleder i FAU ved DNSR.
Trond Hansen ny klassekontakt 7. klasse.
Emma Steen ny klassekontakt i 9. klasse.
Det skal / bør være 2 foresatte fra hvert trinn. Bruk klassesidene på Facebook aktivtfor  å få tak i 
nye klassekontakter eller gå direkte til foreldre og spør.

Sak 31.
Julegrøt
Nok grøt til alle. Overskuddet ble brukt til å lage riskrem til juleavslutningen, så økonomisk gikk 
det opp i opp. Alle som skulle hjelpe til stilte.

Juleavslutning
Vellykket arrangement hvor alle var med å bidra. Positive tilbakemeldinger fra kirken.
Det er mange premier igjen disse spares til neste arrangement med loddsalg. Resten av pølser, brød 
og brus er i boden. Overskudd fra kvelden 1047 euro.
Invitasjon og evaluering av arrangementet lages av de involverte og puttes i permen.

Caritas
Innsamlingen til Caritas kom veldig tett opp mot jul og andre aktiviteter. Det er ønskelig at 
informasjonen og innsamlingen kommer tidligere. 
Det er en gjengs oppfatning at skolen opererer med korte tidsfrister. Mye lapper kan føre til at viktig
informasjon ikke kommer frem . Er det mulig at slik info ligger for eksempel på Fronter eller en 
annen side som er tilgjengelig for alle? Kirsti Hetland sjekker opp med en annen skoles erfaring.

Økonomi
Kassen stemmer. Det har gått 2049 euro inn, og 2580 euro ut. Det er per i dag 1100 Euro i 
overskudd siden oppstart i høst. Mulighet for inntjening på kommende arrangementer. 
Alle utbetalinger skal gå gjennom Emma. Hun vil til neste møte ta med en oversikt over hva 
overskuddet i FAU kassen er brukt til, tidligere år. 

Sak 32.
17.mai – et stort arrangement, med mye endringer de siste årene. Tas opp på neste FAU møte.

Juleballet
• Vellykket arrangement
• Elevene gav uttrykk for å kose seg
• Invitasjonen kom alt for sent
• Kaotisk, en ide å dele opp mer i forhold til klassene?
• Mye flying ut og inn. 



• Altfor høy musikk – DJ dempet ikke musikk tross anmodning
• For få voksne
• Ble ballet arrangert av elevrådet eller elevrådslederen? 
• En del ufine kåringer

Gunn Hilde og Ruben skal i fellesskap lage en mal for bruk til neste år.

Hjelp til trengende
En av FAU representantene stiller spørsmål om det er mulig å få til innsamling på regelmessig 
basis. Mange familier lever under vanskelige forhold og mangler det meste, både klær, mat og 
utstyr. Ideen er god, men faren er om vi setter i gang noe som etterhvert bare glir ut.  Det står kles 
container utenfor skolen og i mange butikker er det satt frem handlevogner hvor det er mulig å 
legge det en ønsker. Opplysning må til. Det hadde vært ok å få dette inn som en del av et 
undervisningsopplegg. Bruk gjerne klassesidene på Facebook til informasjon.

Neste FAU møte 7. februar 2017 kl. 9.15

–
    


