
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

 
Dato: Tirsdag 05.09.2017 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:35 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøtte: 

 

 

Tilstede 
(X) 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8A Kristin Furre Owe Vara  

X 8B Kristin Enoksen Medlem  

X 8C Thomas Edward Thesen Medlem  

X 8D Janne Asbjørnsen Vara  

X 8E Siri Hermine Dahl Nymo Medlem  

X 8F/10E Susanne Dagestad Medlem  

X 9A Erlend Kveinen Medlem  

X 9B Ellen Marie Stangeland Medlem  

X 9C Nina Tengesdal Medlem  

X 9E/10F Øyvind Standnes Medlem  

X 9F Annichen Dyrli Medlem  

X 10A Jørn Håvard Kosmo  Medlem  

X 10C Janne Alice V. Ingebrethsen Vara  

X 10D Anne-Barbro Whyte Medlem  

X 10G Odd Inge Rødland  Medlem  

     

X Rektor Randi Rønneberg Bustnes  Medlem  
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Saker: 
 

- Velkommen 
 

- Nytt skoleår, flere nye ansikter i FAU. En rask runde rundt bordet ble avholdt 
der alle fikk presentert seg og hvilken klasse man representerer. 

 
 

- Orientering fra rektor 
 

- Oppstarten av semesteret har gått knirkefritt. Rektor har gjestet alle 
klassene og inntrykket av elevene er bra. Det er også tilbakemeldingen 
fra kontaktlærerne. Uteområdet er delvis rustet opp med nye benker, ny 
stol, basketkorg, skaterampe og opptegning av kanonballområde. I 
tillegg har elevene tilgang til sandvolleyballbane i nærmeste byggefelt. 
Videre er ballkorger kjøpt inn og satt opp ved utgangene og dette blir 
mye benyttet på godværsdager. 
 

- Skolen tilbyr dette skoleåret leksehjelp til alle elevene som ønsker det. 
Dette går for seg i biblioteket fram til 15:30 hver dag og hjelpen gis av 
miljøarbeidere ved skolen. Skolen oppfordrer elevene sterkt å benytte 
seg av tilbudet. 
 

- Fra og med skoleåret 2018-19 får alle elever ChromeBook av Sandnes 
kommune som et ledd i digitalisert undervisning. 
 

- Årets juleball for elevene er berammet til torsdag 14. desember, 
Sørbøhallen er allerede bestilt. Elevrådet vil som tidligere komme på 
banen når det gjelder programmet og FAU vil som sist år være 
ansvarlige for arrangementet, se Eventuelt . 
 

 
- Elevrådet 

 
- Elevrådet har ennå ikke fått satt seg. Representanter herfra vil være til 

stede på neste FAU-møte. 
  
 

- Konstituering av FAU 
 
- Lundehaugen FAU skoleåret 2017-18 er valgt slik: 

 
Leder:  Jørn Håvard Kosmo 
Nestleder:  Erlend Kveinen 
Skriver:  Siri Hermine Dahl Nymo 
Kasserer:  Odd Inge Rødland 
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- Konstituering av natteravngruppa 

  
- Natteravngruppa 2017-18 er satt sammen slik: 

 
Kontaktperson Bogafjell: Odd Inge Rødland  
Kontaktperson Ganddal:  Erlend Kveinen 
Gruppemedlem:  Klaus Tveita 

 
 

- Konstituering av hjem & skole-gruppa 
  
- Hjem & skole-gruppa 2017-18 er satt sammen slik: 

 
Gruppemedlem:  Anne-Barbro Whyte 
Gruppemedlem:  Kirsti Enoksen 
Gruppemedlem:  Susanne Dagestad 
 
 

- Informasjon fra natteravner (ikke diskutert på møtet) 
  
- Vaktliste for Ganddal bydel høsten 2017 er sendt ut. Det er som vanlig en del 

som melder seg av først når lista blir sendt ut og det medfører en del kvelder 
der det nå bare står to ravner oppført på vakt. Vi venter på innkommende 
navn fra foreldremøtene som er avholdt/avholdes i uke 35-36 og når disse 
foreligger vil de tomme plassene forsøkes fylt med nye ravner. Oppdatert liste 
blir deretter sendt ut. 
 
 

- Eventuelt 
 

- På Lundehaugen ungdomsskole er mobil tillatt brukt i friminuttene – 
inntil videre. Dette vurderes fortløpende og diskusjon pågår i staben. 
FAU sin anbefaling er å la september gå sin gang og på neste møte i 
oktober se på erfaringene som er gjort. Alle mobiler tas inn før hver 
gymtime og leveres ut igjen etterpå. 
 

- Fri fra skolen inntil 1 dag kan innvilges av kontaktlærer. Fri utover dette 
må godkjennes av rektor etter skriftlig henvendelse (e-post er 
tilstrekkelig). 
 

- Oppstart av Polen-komitè på åttende trinn avhenger av initiativ fra 
foreldre, eventuelt klassekontakter. Tur med Aktive Fredsreiser for 
tiende trinns elever er et privat initiativ som vanligvis legges til skolens 
høstferie. Skolen og FAU er ikke involvert her. 
 

- På neste FAU-møte nedsettes en arbeidsgruppe som planlegger 
juleballet i samarbeid med elevrådet, slik det ble gjort i fjor. Her bør man 
også se på betalingsmetoder. Vipps er en løsning som kan spare oss for 
til dels store gebyrer som i stedet kan komme elevene til gode. 
 

- Det er allerede kommet en forespørsel om FAU kan støtte en av klassene 
med midler til sosialt tiltak for elevene. Det er enighet i FAU om at hver 
klasse kan støttes med inntil 1000 kroner til aktiviteter som kommer alle  
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elevene til gode. Forespørsel som inkluderer kontaktperson, 
telefonnummer, kontonummer og en setning om formålet sendes 
kasserer Odd Inge.  
 
 

- Neste møte: 
 

- Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle saker 
meldes Siri Hermine Dahl Nymo på følgende e-postadresse: 
 
siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no 
 
senest dagen før. 

 
 

 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 
referent 

mailto:siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no
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