REFERAT FRA MØTE I FAU VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES

Dato: 2. desember 2014
Møteleder: Yvonne Ø. Breivik, repr. 4 klasse

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

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

Informasjon fra skole til hjem
Food King UB
Juleinnsamling til Caritas
Nissegrøt ved juleverkstedet
Juleavslutning
Eventuelt

SAKSREFERATER
Sak 1

Skolen har følgende informasjonskanaler: Første skoledag, Arbeidsplaner, Skoens oppslagstavler,
Foreldrekaffen, Morgensamlinger, Infoskriv, Skolens hjemmeside, Skolens Facebookside, Skolenytt,
FAU-møter, FAU-side på Facebook
Signy informerte om hvilke kanaler skolen bruker til å kommunisere ut sitt budskap. Det ble presisert at
skolen ikke vil gå inn i diskusjon på f.eks. Facebook, men ber om at det som eventuelt savnes ift.
informasjonskanaler blir meldt direkte til rektor eller administrasjonen på skolen.
Det gjøres oppmerksom på at FAU-sidene ikke er en personlig oppslagstavle der det opplyses om hvilke
daglige aktiviteter man holder på med eller hva som skjer av ting og tang innenfor egne vegger
hjemme. Innlegg som ikke oppfyller retningslinjene som er definert på sidene vil bli slettet.

Sak 2

Food King har lovet at barneskolen skal få første servering. Videre garanteres det at maten som
serveres skal være sunn og at det skal være nok mat til alle. Leder for klassene som har
entreprenørskap som fag informerte om hvordan opplegget er og hvordan hele bedriften er en nonprofit bedrift der eventuelt overskudd går til et veldedig formål.
Det ble nevnt at prisen kanskje var noe høy på matrettene, og FK setter pris på innspill ift. dette.

Sak 3

Caritas er Spanias svar på Frelsesarméen. Caritas og skolen ønsker å beholde tradisjonen om at skolen
leverer en gave med diverse matvarer (egen «spec» er definert) nå i forbindelse med jul. Har man
gamle leker eller klær som er blitt for små, bes det om å ha Caritas i bakhodet før dette eventuelt
kastes. Informasjon om dette vil bli sendt med elevene hjem som sekkepost. Innsamling tirsdag 16. og
onsdag 17. mellom kl. 14.00 og 15.00. Innlevering til Caritas etter kl. 17.00 onsdag 17.

Sak 4

Mandag 15 blir det nissegrøt. Arrangement sammen med kirken som lager grøten. FAU sjekker om vi
må lage noe laktosefritt (vi snakker med klassekontakt for å sjekke dette – sendes til Karin). FAU henter
grøten kl. 11. Alle i FAU bes ta med noe å ha grøten som skal serveres i klassene i. Oppmøte på skolen
kl. 11 for alle.

Sak 5

FAU skal ha kake-/loddsalg på juleavslutningen som er den 18. desember (obligatorisk oppmøte for alle
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Sak 6

elever). Barne- og ungdomsskolen bes stille med kaker. Leveres i Sjømannskirken på selve
arrangementsdatoen. VG3 vil bli bedt om å ha ansvar for kiosk og loddsalg.
7. januar (1. skoledag etter juleferien) er det «Hellige Tre Kongers» fest i Kirken. Konfirmantene har
ansvar for åresalg (lodd). «Ungdomsgruppe» har eget ansvar mens foreldre vil bli bedt om å ha med
kaker/bakverk. Kirken vil selv gå ut med å be foreldre om å stille med dette samtidig som det vil komme
info om selve arrangementet. Innspill ift. levering av baking/kaker til skolearrangementer: dele skolen i
to i forhold hvem som skal levere (barneskolen er én gruppe og resten gruppe 2)
Skolen har billetter til Reiselivsmessen neste år og de som ønsker kan få gratisbillett. Interesserte kan
kontakte skolen skriftlig for å få billett. Mer informasjon legges ut på FAU-sidene på FB og spres ut fra
klassekontaktene.
Vannkran (drikkevann) vil bli installert i nybygget.
Innkjørselen til parkeringstomten skal bli gjort noe med (kanten).
Torsdag førstkommende; skolejogg, ref. informasjonsskriv som er sendt med elevene hjem. FAU stiller
med frukt og juice som forfriskninger.

Neste ordinære møte: 13. januar kl 9.15

