
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

Dato: Tirsdag 06.12.2016 
 
Tid: Kl. 19:00 – 19:25 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 
(X) 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8A/10F Kveinen, Erlend MEDL Natteravn 

X 8B/10B Stangeland, Ellen Marie V/M  

X 8C Ommundsen, Elin MEDL Hjem & skole 

X 8D Rodvelt, Hilde MEDL  

X 8E/9F Standnes, Øyvind M/V  

X 8F Svendsen, Marthe Vierli MEDL  

X 9A/10A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 9B Tøge, Vidar VARA  

X 9C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9F Standnes, Øyvind MEDL   

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL  Natteravn 

X 10C Frøland, Line MEDL  

X 10D Vik, Sveinung MEDL Natteravn 

X 10G Eiane, Svein Olav  MEDL Hjem & skole 

X Elevråd Stangeland, Elisabeth   

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

o Adventssamlinger pågår og det blir den tradisjonelle julegrøten siste 
dag før juleferien. Grøtkokere ble plukket ut blant foreldrene på 
foreldremøtet tidlig i høst. 
 

o Skolen har flere varslede permitteringer i staben og det er vanskelig 
å få inn kvalifiserte erstattere, særlig i norsk og tysk. 
 

o Tiende trinn har yrkesmesse neste uke som del av forberedende 
skole- og utdanningsvalg. I den forbindelse er foreldrene invitert på 
kveldstid neste torsdag. 
 

o Sykefraværet i staben er noe høyt for tiden grunnet influensa og 
omgangssyke. I tillegg har arbeidet med nedbemanning startet – 
skolen får ikke lenger tildelt de såkalte «Kristinmidlene» - som har 
finansiert fem ekstra stillinger de siste fire årene. 
 

o Skolens økonomi er grei. Det er investert i tre klassesett med 
bærbare PC-er og i tillegg har SR Bank Sandnes sponset PC-er 
utenom.  

 
 

 
- Elevrådet 

 
o …. har hendene fulle med å planlegge juleballet. Ellers gjennomføres 

nå i advent en omvendt julekalender: elevene kommer med 
forskjellige gaver som sendes til Estland. Dette er det også sendt ut 
ranselpost om.  
 

 
 

- Hjem & skole 
 

o Intet nytt. Gruppa samles ½ time før ordinært oppmøte neste gang 
for å skissere innholdet i neste semesters foreldremøte. 

 
  
 

- Natteravner 
 

o Oppmøtelister for vårsemesteret 2017 planlegges sendt ut innen 18. 
desember. Gjelder både Ganddal- og Bogafjellavdelingen. For øvrig må 
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årsrapport sendes Tryg Forsikring før nyttår for å få tildelt midler for neste 
år. 

 
 

- Juleball 2016 
  

o Man er i rute, arbeidsmøter er avholdt ved behov. Antall påmeldte elever 
nærmer seg fem hundre(!). Det planlegges å skrive en kortfattet kjøreplan 
etterpå til hjelp for neste års arrangement. Det er erfart noe ekstraarbeid i 
forbindelse med fakturering fra leverandører av rekvisita og mat/drikke. 

 
 

- Eventuelt 
 

o  Odd Inge har på vegne av FAU skrevet et kort og fyndig 
stiftelsesdokument med formål å få gruppa registrert i 
Brønnøysundregistrene. Dette ble signert på møtet og sendes inn  
fortløpende. 
 

o  Møte i samarbeidsutvalget ble avholdt 25. november. Erlend ble valgt 
til leder, Sveinung som nestleder og Randi som sekretær. Neste 
møte avholdes i løpet av vårsemesteret. 
 

o  Lundehaugen FAU ble kontaktet av Sørbø FAU angående klagebrev til 
kommunen vedrørende rekkefølgekrav om godstransport gjennom 
Ganddal bydel. Sveinung har signert protestskrivet på vegne av FAU. 

  
 
 

- Neste møte: 
 

o Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle 
saker meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 

 
erlend.kveinen@lyse.net 

 

senest dagen før.  
 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 
referent 

 

mailto:erlend.kveinen@lyse.net
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