
 Møte nr. 8 2016/-17   Dato: 04.04 2017 Sted: Skolen
Møteleder: Emma Steen Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede:  Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse,   Christer Tangen 
1./2. klasse, Kirsti Hetland 6. klasse, Marte Haddal 1 VG , 
Marianne Ruud 4./5. klasse, Melodie Marzo 7.klasse,  
Emma Steen 9. klasse,  Christian Ahlbom 4.klasse, Ingjerd 
Haarberg 3 VG, Christel Christensen 1. klasse, Trond 
Hansen 7. klasse, Bjørn Ivar Folkestad 6. klasse, Jesper 
Henriksen og Marianne Lønrusten.

Fra skolen: Signy Munkeby

 

Saksliste
48 / 2017 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling
49 / 2017 Informasjon fra skolens ledelse
50 / 2017 17. mai
51 / 2017 Valg av komite til markedsdagen
52 / 2017 Dugnad på parkeringsplassen
53/ 2017 Oppsummering / referat fra tidligere arrangementer
54 /2017 Tilbakemeldinger om kjøp av utstyr til klassene

Sak 48 
Emma Steen blir valgt til møteleder. 
Referat og innkalling godkjent med merknad om at punktene til sakslisten må ajourføres vs referat.

Sak 49
Signy oppfordrer til å la elevene kle seg lag på lag. Det er kaldt på morgenen men kan bli veldig 
varmt utover dagen.
Inntaket av elever til neste skoleår er i gang. Det samme er ansettelser av lærere, mange gode 
søkere. Per i dag vites det ikke hvordan klassedelingen vil bli, men klasser blir mest sannsynlig slått
sammen også neste år. 
17 mai – flott at FAU bidrar til å få dagen i havn.

Sak 50.
17 Mai. Konkrete punkter om hva som skal gjørs, valg av representant til 17.mai komiteen.
Som tidligere sagt blir det ikke noe arrangement i Europaparken i år, på grunn av økonomi. Det vil 
bli 17 mai tog i sentrumsgatene med start fra Hombre del mar kl. 10.30. Toget ender på  
promenaden ved statuene. Her skal ordføreren i Torrevieja holde en tale og det blir også holdt en 
tale for dagen.
 Nasjonaldagsfeiring i kirken kl.14.30 – 16.30. Den norske klubben arrangerer festmiddag på hotel 
Masa kl.19.00
FAU sin jobb i kirken; rydde kjøkkenet før og etter. 1. vakt må komme tidligere og før 
arrangementet starter. Lærerene rydder alt annet.
1 – 7 klasse har ansvar for underholdning i kirken.
8 – 9 klasse har ansvar for lekene utenfor.
10 klasse har ansvar for årboken til DNSR.



 Pliktig oppmøte for elever ved barneskolen og ungdomstrinnet.
Loddbok vs lynlodd. Hva med å bli sponset av norske bedrifter? Christian går gjerne rundt på besøk
til disse etter konkrete tips.
17 mai komite DNSR: Christian, Christel, Kirsti og Emma. Møte i 17.mai komiteen 7.april.

Sak 51.
 Det trengs en komite til markedsdagen for å organisere kaffe og vaffelsalg. Marthe melder seg men 
det trengs noen flere. Legg forespørsel ut på klassesidene. 

Sak 52.
Dugnad på parkeringsplassen, hva skjedde?
Skolen leide inn maskiner som var nødvendig og en foresatt påtok seg hele jobben. Det hadde vært 
optimalt med et par lass med grus på toppen.

Sak 53.
Oppsummering og referater fra tidligere arrangementer MÅ inn. Legges i permen til bruk for 
kommende arrangement. Leveres til neste FAU møte.
Emma – juleavslutning
Gunn Hilde - juleball

Sak 54.
Utstyr til klassene. 
Hver klasse kan handle for 30 euro. Klassekontakten handler inn og får tilbake mot kvittering fra 
Emma. 1- 2 klasse ønsker seg bordtennis utstyr og myk ball. 10 klasse – bordtennisracket og fotball.

Sak 55.
Innsamling til Caritas, 

• Hva gikk galt?
• Ca 20 poser
• For mange lapper om forskjellige aktiviteter på samme tid?
• FAU siden, leses denne?
• Gjerne litt nærmere skoleslutt
• Engasjere ungdommene litt mer, noen er mer dedikerte enn andre
• Caritas setter pris på bidragene uansett antall

Neste FAU møte 2. mai 2017 kl. 9.15

–
    


