REFERAT FRA FAU MØTE 02.02.2010 VED DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES.
Tilstede:Per Utheim,Signy Munkeby,Kari Davida Øvrelid,Hilde Bru,Linn V.Lied,Randi Tetlie,Siri
Natvig,Torill Moksnes,Oddny Tronstad,
Sak 1.Møteinnkalling godkjennt
Sak 2.Referat fra forrige møte godkjennt
Sak 3.Orientering ved Signy: Signy kunne orientere om at mange av dagens elever ved skolen
fortsetter til neste år. Hun orienterte også om at mange av lærerne blir til neste år.
Skolen har daglig henvendelser fra familier som er intressert i skoleplass fra høsten og flere søker
informasjon om skolen.De opplever en økning av intresse fra i fjor.
Signy refererte også fra Reiselivsmessa hvor det var mange besøkende innom. Noen var veldig
intressert i skoleplass og et opphold i Spania mens andre var tidligere elever,foreldre og lærere. Det at
skolen er representert ved Reiselivsmessa er en fin måte og markedsføre skolen på, noe
skolen i etterkant merker med økende intresse fra folk som har vært innom der.
Den 06.02.2010 skal det være feiring av Samefolkets nasjonaldag ved skolen. Elevene skal da
lage nasjonalretten til Samene som kalles Bidos.
Det har gått ut et skriv til alle i 1-4 klassetrinn at det blir starter opp et SFO-tilbud etter skole
tid.Tilbudet gis til barna i disse klassetrinnene og skal drives av Randi Tetlie og Ingjerd M.Haarberg.
Sak 4. Regnskap juleavsluttning-godkjennt
Sak 5. Evaluering av FAU ett 1/2 år:
Foreldrevaktordningen ved Åpen skole som gjelder fra 1 til 7 trinn har ikke fungert som den planlagt
skulle. Klassekontaktene i de gjeldene klassetrinn skulle sette opp 3 voksne til og hjelpe til en onsdag
hver med vaffelsteking eller vakt v/leke-fotballplass.
Dersom dette hadde fungert hadde det blitt en onsdagskveld to ganger i løpet av et skoleår
pr.foreldre.Nå trekker vi inn ungdomskolen og vidregående som stiller med to ungdommer hver
onsdag i tillegg til to foreldre fra barnetrinnet. Ungdommene får fra FAU 20? pr.gang de
stiller.Pengene går til klassekassen deres og skal være et tilskudd til turer/arrangement de vil være
med på. Vi håper dette vil fungere så vi fortsatt kan ha et Åpen skole tilbud med vaffelsalg og ulike
aktiviteter en kveld i uken for barna på barnetrinnet.
Sak 6 Kommende arrangement FAU
Det vil bli arrangert et marked den første lørdagen etter at skolen har startet opp i august 2010. Alle
som skal reise hjem til sommeren og har div. de ikke får med seg , kan levere dette til FAU. Dette
gjelder selvsagt også for de som ikke skal reise tilbake til Norge som kanskje har en sykkel,noen
møbler,solstoler,parasoller,blomsterkrukker +div. de ikke bruker lenger ,men er for fint for
søppeldynga. Inntektene som kommer inn på denne markedsdagen går til Fau og
ungene/ungdommene på skolen.Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar imot KLÆR.
Noen av de skjemaene som nye elever får med seg hjem de første dagene av nytt skoleår må
oppdateres. Flere av de firmaene/navnene som står på "hvem,hva,hvor" skjemaet eksisterer ikke
lenger og det er frustrerende som "ny" og ikke få hjelp dit du feks.ringer.
Det har kommet flere ønsker om at vi må arrangere en filmkveld for de på barnetrinnet.Den skal være
gratis med salg av juce og popcorn.
Ungdom.trinnet og vidregående må selv komme med ønske om hva de har lyst til og arrangere.De
kan søke om tilskudd fra FAU dersom det er noe konkret de ønsker.
7.Fotballfest på kirka 24 februar. 3 stk.fra FAU stiller og selger kaffe og kaker.

