
 Møte nr. 6 2016/-17   Dato: 07.02 2017 Sted: Skolen
Møteleder: Marianne Ruud 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, 
Trude Kjølen 10 klasse, Melodie Marco 7.klasse, Jesper  
Henriksen 2 VG, Emma Steen 9. klasse, Trond Hansen 
7.klasse, Christian Ahlbom 4.klasse og Marianne 
Lønrusten.

Fra skolen: Signy , Einar og Lise
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33 / 2017 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling.
34 / 2017 Informasjon fra skolens ledelse.
35 / 2017 Dugnad på parkeringsplassen.
36 / 2017 Karneval.
37 / 2017 17.mai.
38 / 2017 Felles info fra Fau på vårens foreldremøte.
39 /2017 Markedsdag/ bruktsalg.
40/ 2017 Eventuelt.

Sak 33. 
Marianne Ruud blir valgt til møteleder. 
Innkalling godkjent uten merknader.
Referat merknad; Sak 31. Juleavslutning :Pølser og brød er fryst ned. 

      Økonomi; Saldo inngående 2019 E, Saldo utgående 2580 E, Kasse 600 E
       

Sak 34.
Informasjon ved Einar Lerheim.
Det vil bli tatt i bruk ny læringsplattform på DNSR. Fronter skal fases ut til fordel for Skooler.
Hvorfor velge Skooler? Programmet integreres i Office 365. Alt vedrørende elevene blir samlet på 
ett sted og systemet  skal være enklere å forholde seg til for alle brukerne.  Både elever, lærere og 
foreldre/ foresatte får egne portaler.  Eksempler på hva som kan ligge under hos elevene; tester, 
klasselister og oppgaver. Foreldrene; oppgaver, fravær, orden & adferd, dokumenter og meldinger. 
Lærere; kompetansemål. Innføringen vil skje så raskt som mulig, det avventes idag på de tekniske 
løsningene. Informasjon vil bli lagt ut på skolens hjemmeside, skolens Facebook side og Fau siden. 
Det er per i dag en utfordring med tanke på informasjon til de elever som har fylt 18 år.

Signy / 17.mai
Fra tidligere år var det den Norske klubben og konsulatet som arrangerte 17.mai i Torrevieja. 
Etterhvert kom både DNSR og sjømannskirken med i komiteen. Annenhvert år har skolen og kirken
hatt ansvar for loddsalget i Europaparken, og fortjenesten av dette. 
Nasjonaldagen starter med frokost i kirken. Deretter er det tog fra promenaden og opp til parken.
FAU har tidligere hatt ansvaret for arrangementet i parken, men gav det fra seg på grunn av for stor 



arbeidsmengde. Etter toget og arrangementet i parken er det tradisjonell feiring i kirken, et 
samarbeid mellom kirken og skolen, hvor
      - barneskolen står for underholdning

– 8.og 9. trinn har ansvar for lekene.
– 10 trinn lager skolebok
– VGS er fritatt

Den norske klubben arrangerer festmiddag på kvelden. 

FAU må  avvente til etter komitemøte 23.februar om hva vi gjør videre. Agenda på dette møtet er 
blant annet å se hvilke alternativ som finnes. De siste par årene har de ulike aktørene måtte betale 
for korps, bord og stoler i parken. Kostnaden ble så stor at i fjor gikk arrangementet i underskudd. 

Sak 35.
Parkeringsplassen trenger en oppgradering. Det er mye rusk og rask som må fjernes. Kanten inn på 
plassen bør jevnes, og det bør gjerne fylles på med litt grus.
Aktuelle tidspunkt for en dugnad kan være etter skoletid eller en lørdag formiddag.
Jon Fredrik og Christer påtar seg ansvaret for organiseringen av dugnaden.

Sak 36.
Karneval i Benjiofar  for 1. - 7. trinn 23.2. kl. 15.30 – 18.00. Tema, land – Norge. Ranselpost om 
karneval mandag 13.2.
FAU hjelper gjerne til der vi kan, når nærmere beskjed blir gitt fra lærerene. ( kostymer og 
lignende) Skolen i Benjiofar ønsker hjelp til pakking av boller/juice... på formiddagen 23.2.
Fau betaler for våre elever. 
Lise sjekker ut om foreldre skal være med.

Sak 37.
Se punkt 2 under sak. 34
 
Sak 38.
Felles info fra FAU på vårens foreldremøter

• Caritas, hvordan kan vi hjelpe? Skal vi på ny organisere en innsamling av matposer? Det 
oppfordres til bruk av sko/kles containere. I mange butikker finnes det dessuten bokser « for 
donasjoner»

• 17.mai. Dugnadsplikt for alle familier. Lister over arbeidsoppgaver kommer når det nærmer 
seg.

• Klasseturene til våren. FAU bidrar med 20 euro per elev, gjeldende for alle trinn. Flere av 
klassene vil kunne ha muligheter til å tjene penger til turene. Kun fantasien som setter 
grenser.

• Uteleker til klassene, for eksempel baller, bordtennis, hoppetau. Lærerene kan ta dette opp i 
hver klasse, og ønsker sendes til FAU. Vi har midler til noe nytt utstyr.

Sak 39.
Skal det arrangeres en markedsdag på skolen? Det kan være en fin mulighet til å kvitte seg med det 
som har samlet seg opp i løpet av året/årene her og som en ikke har behov for lenger. 
Det kom også et forslag om å inkludere de som produserer egne ting.  Aktuell tid for dette, etter 
påske.

Neste FAU møte . 7.mars 2017 kl. 9.15
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