Referat fra Fau-møte tirsdag 05. oktober 2010
Tilstede: Rikke R. Cortes, Ingjerd M. Haarberg, Vigdis S. Haarberg, Jorun Kalås, Gunnar
Haugerød, Elling Hoel, Anita Kristiansen, Bodil I. Styve, Anne Lena Øvreseth, Signy
Ikke tilstede: Cathrine Hermann, Therese Samuelsen, Per Andreas Johnsen, Andreas
Nestegard, Eva K. Aglen, Randi Uldal

1. Loppemarked
I fjor jobbet Fau med å arrangere et loppemarked som etter planen skulle ha vært avholdt.
Men pga lite lopper, så er dette utsatt. Videregående ønsker derimot å overta stafettpinnen
og vil gjerne arrangere et loppemarked i november. Fau stiller seg påositiv til dette, og
klassekontaktene i vgs utfordres til å hjelpe ungdommene i gang. Det kom et forslag om at
de kan arrangere dette en fredag ettermiddag, og at alle kan komme med lopper i løpet av
den dagen, evt også dagen før. Vgs må også ha en plan på hva en skal gjøre med det som
blir igjen.

2. OD-dagen
Den 20. oktober er det OD-dag, og vgs ønsker å arrangere kiosk-salg/kantine på skolen
den dagen. De ønsker støtte, evt låne penger av Fau til innkjøp av varer.
Vedtak: Vi ber vgs komme med en spesifikk søknad ang dette.

3. Klasseballer
Vgs ønsker seg flere baller. Fau sponser ved behov klasseballer til alle klasser.

4. Vaffelsteiking på Åpen Skole
Fau synes det er positivt at elever fra 10. klasse og oppover er med og hjelper til på Åpen
skole. De får utbetalt 20 Euro for hver gang som går til klassekassen. Det settes opp et
skriv til klassene der 2 elever stiller. Hver klasse får ansvar for en måned hver. I tillegg må
2 foreldre fra alle klassene stille.

4. Låsning av skoleporten
Alle skoler i Spania har låste porter, og dette har med sikkerheten til våre elever og ansatte.
Skolestyret ønsker derfor å opprette en komite som skal se på dette, og deriblant 1
representant fra Fau. Leder stiller.

5. Manglende varmtvann i dusjene
Oppvarmingen av varmtvannet i dusjanlegget nede på banen har ikke fungert siden før jul,
og kommunen vil ikke reparere dette i påvente av solcelleoppvarming. Ingen kan si hvor
lang tid dette kan ta. Nå har høsten meldt sin ankomst også til Spania, og det er uforsvarlig
å la elevene dusje der i kaldt vann. På skolen finnes 2 jentedusjer og 1 guttedusj. I tillegg
til dette er det dusjanlegg ved tennisbanene. På møtet kom det spørsmål om det finnes
mobile dusjer å få anskaffet. Dette må undersøkes, da det ser ut til at dette kan ta sin tid.

6. Temakveld for foreldrene
Det kom et forslag om at Fau kan arrangere et eller annet for foreldrene. Om noen har
ønsker om tema, så tas det imot med takk. Et forslag som er kommet inn er
kulturforskjeller innenfor idrett. Det jobbes med å få tak i en foredragsholder.

Fau-møter vil bli avholdt tirsdag i oddetallsuker i hver måned. Møteplan skrives og sendes ut
til alle medlemmene.
Neste Fau-møte bli tirsdag 9. november 2010 etter foreldrekaffen.

Ciudad Quesada, 12.10.10
Vigdis Skjerve Haarberg
Sekretær

