Fau-møte 1. mars 2011
Tilstede: Rikke, Vigdis, Anita, Ingjerd, Bjørg, Helene, Jorun, Eva, Bodil, Elling, Randi
Fra skolen: Lise
Fra Familieveiviseren: Ragnhild

Info fra Familieveiviseren
Ragnhild informerte om ungdomstreffet ”Hang Out”. Hun ønsker at foreldre til 8. og 9.
klassen blir gjort oppmerksom på at ungdommene ikke er i lokalene hele kvelden . Viktig at
foreldrene vet dette. De voksne som har vakt kan ikke ha ansvar ang dette.
Hun informerte også ang en temadag, ”Rusmiddelmisbruk hos foreldre”,som skal være på
Dnsr den 10. mars kl 16. Det er Familieveiviseren som arrangerer dette og har invitert
skolestaben, kirkestaben og representanter for Fau. Det blir i tillegg også tatt opp temaet
ungdom og rus.

Fau-medlem slutter
Nestleder Andreas Nestegaard har måttet si fra seg sitt verv, og det må derfor velges en ny
nestleder.

17. mai -planlegging
Det er viktig at planleggingen starter tidlig og det er nå satt opp disse komiteene:
-

Innkjøp av mat og div til parken (ansvarlig: Bodil, Eva og Per Utheim- tusen takk Per!)
Vaktlister (ansvarlig: Vigdis)
Lotteri i kirka (ansvarlig: Jorun, Randi og Anita)
Utstyrskomitee – parken (Ansvarlig: Elling)
Effekter (ansvarlig: Rikke)
Kakekomite (Ansvarlig: Helene og Ingjerd)
Bonger (Ansvarlig: Bjørg)

Ang bonger: Det kom inn et forslag om at det kan selges bonger slik at en slipper å blande
mat og penger. Lise sjekker priser på bonger og undersøker også hvordan dette fungerer på
spanske fiestaer.
Lise undersøker også om det er mulig å få en ordning med at leverandør av drikke kan levere
kald drikke på morgenen 17. mai og hente lageret etterpå.
Ang effektiv oppvarming av pølser:
Gass (paellastativ m/ gass?)
Agregat?
Hør med Per hva som ble gjort i fjor.
Utsetting av bord/stoler
I fjor måtte foreldrene som hadde 1. vakt sette ut bord/stoler da de kom til parken kl 8. Dette
bør ikke være foreldrenes ansvar. 17.maikomiteen må gjøres oppmerksom på dette.

Søknad
Fredagstreffet ”Hang Out” har kommet med en søknad om kjøp av X-box. Fau må dessverre
gi avslag da de ikke har midler akkurat nå og avventer derfor denne søknaden.
Bordtennisraketter
Klassesett skal kjøpes inn. Elling tar på seg oppdraget og kjøper 8 klassesett.
Skolepenger
Det har kommet inn en forespørsel til Fau om Dnsr’s skolepenger. Når en sammenligner
foreldrebetalingen med de andre norske skolene på Costa Blanca, så har Dnsr de høyeste
satsene. Det er derfor ønskelig at dette blir tatt med videre til skolens styre.
DNSCB i Alfaz har i tillegg til lavere satser også en ordning med at de gir 50 % avslag for de
grunnskoleelevene som går på sitt 3. år og oppover.
Videregående har også rabatter dersom elevene går der i flere år.
Rikke tar med seg dette til neste skolestyremøte.

Neste Fau-møte: tirsdag 5. april etter foreldrekaffen

Ciudad Quesada
01.03.11
Vigdis Haarberg
Sekretær

