
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 13.09.2016 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8B/10B Stangeland, Ellen Marie V/M Hjem & skole 

X 8C Ommundsen, Elin MEDL Hjem & skole 

X 8D Rodvelt, Hilde MEDL  

X 8F Svendsen, Marthe Vierli MEDL  

X 9D Melhus, Even (fungerende) VARA  

X 9E Pedersen, Trond Riska VARA   

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL   

X 10D Vik, Sveinung MEDL Natteravn 

X 10E Haugland, Torhild Fosstveit MEDL Natteravn 

X 8A/10F Kveinen, Erlend M/M Natteravn 

X 10G Eiane, Svein Olav  MEDL Hjem & skole 

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Ingen kommentarer til innkallingen. 

 
 

- Orientering fra rektor 

 
o Oppstarten av skoleåret har gått greit og elevene ser ut til å trives, nye 

som eldre. Det legges opp til å gi elevene tid til å bli kjent med hverandre.  
 
Allerede nå er man i gang med nasjonale prøver, som dette skoleåret 
foregår heldigitalt. 
 
Elevene på tiende trinn overnatter ute som en del av kroppsøvingfaget i 
disse dager. Foreldre stiller opp som sjåfører; Flassavatnet ved Figgjo og 
Ålgård er valgt som feltsted. Alle klassene skal ha gjennomført dette i 
løpet av september. 
 
I staben har man ansatt Sonja Lie som ny inspektør på niende trinn. Hun 
inngår med det i inspektørkorpset som også består av Elin Djuve på 
åttende trinn og Bente Årsvoll på tiende. 
 
Skolen har innført fagdager som et alternativ til heldagsprøver. Under 
fagdagene gir lærerne elevene tilbakemeldinger og framovermeldinger 
underveis i arbeidsprosessen, og det legges tillegg opp til utstrakt bruk av 
egenvurdering. Fagdagene vil kunne munne ut i en vurdering både med 
og uten karakter. 

 

 

- Konstituering 
 

o FAU sitt styre for skoleåret 2016-17 er valgt som følger: 
 
Leder: Sveinung Vik 
Nestleder: Torhild Fosstveit Haugland 
Kasserer: Odd Inge Rødland 
Skriver: Erlend Kveinen 
 
 

- Elevrådet 

 
o Pr. 13. september er det ikke valgt representanter til FAU fra 

elevrådet. Oppdatering 16. september: Elisabeth Stangeland (10D) 
og Julie Høie Nordbø fra 10F er nye elevrådsrepresentanter dette 
skoleåret.  
 
 

- Hjem & skole 

 



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

o Følgende personer inngår i Hjem & skole-komitèen for inneværende 
skoleår: 
 
Ellen Marie Stangeland (leder) 
Elin Ommundsen 
Svein Olav Eiane 
 
Komitèen samles ved behov, fortrinnsvis i forkant av FAU-møtet.  

 
  

- Natteravner 
 

o Og disse har ansvar for natteravnene på Ganddal og Bogafjell: 
 
Erlend Kveinen (leder) 
Sveinung Vik 
Torhild Fosstveit Haugland 

 
Også denne komitèen tar innbyrdes kontakt ved behov og samles før selve 
FAU-møtene. 
 
Bogafjell er inntil videre et underbruk av Ganddalsavdelingen angående 
kontakt mot Tryg Forsikring og Sandnes kommune. 

 
 

- Juleball 2016 
  

o Nytt av året er at ansvaret for juleballet påligger FAU. Sørbøhallen er 
imidlertid allerede bestilt til 8. desember, elevrådet tar hånd om 
programmet og niende trinn tar ryddingen dagen etter. FAU sørger for 
bestilling av nok pizza & brus, rigging på forhånd og tilstrekkelig foreldre 
som vakter under arrangementet. 
 
FAU ønsker å opprette en komitè på neste møte som tar ansvar for 
tilrettelegging og gjennomføring av juleballet. Av den grunn blir neste 
FAU-møte i oktober (se nedenfor), ikke i november som møteplanen fra 
juni antyder. 

 
 

- Eventuelt 

 
o  Randi oversender lister over klassekontakter, nye kandidater til 

natteravner og vakter til juleballet. 
 
 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle 

saker meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 
 

erlend.kveinen@lyse.net 
 

senest dagen før.  

mailto:erlend.kveinen@lyse.net
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Med hilsen 

 Erlend Kveinen 

referent 


