
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 05.04.2016 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:15 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8C Ingebrethsen, Janne Alice V. VARA  

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8F Standnes, Øyvind MEDL  

X 9B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem&Skole 

X 9C Frøland, Line MEDL  

X 9D Vik, Sveinung MEDL   

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 10A Tisløv, John Aage MEDL  

X 10B Enoksen, Kirsti MEDL  

X 10C Ravndal, Gunvor VARA  

X 10D Karlsen, Ragnhild Sæter MEDL  

X 10E Braaten, Baard MEDL  

X Elevråd Brunes, Ida Pollestad  MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Ingen kommentarer til innkallingen eller forrige referat. 

 
 

- Orientering fra rektor 

 
o Skolens mobbelogg viser gledelig nok ingen store saker det siste året. De 

enkelttilfellene som har vært er sjekket ut av sosiallærer og kontaktlærer. 
Elevundersøkelsen for 2015-16 viser jevnt over god trivsle blant elevene.  
 
Neste skoleår er under planlegging. Det vurderes å gruppere personell og 
ressurser på en litt annen måte enn inneværende skoleår. 
 
Innspill fra barneskolene som sokner til Lundehaugen er mottatt 
(elevgrupperinger og –ønsker). Klassene for neste skoleårs åttende trinn 
settes sammen førstkommende fredag og informasjon sendes ut til de 
nye elevene i mai. Det blir seks klasser på åttende trinn neste skoleår. 
 
Besøksdag for kommende elever på åttende trinn blir 7. juni. 
 
Vårrengjøring er utført på uteområdet. 

 

 

- Elevrådet 

 
o Prosessen med å kjøpe inn nye skolegensere pågår.  

 
 

- Hjem & skole 

 
o Intet nytt denne kvelden.  

 
  

- Natteravner 
 

o Foreløpig er det ikke så mange som har ledt interesse for den nye 
Bogafjellgruppen som er under etablering. Det påregnes at flere vil melde 
overgang etter hvert. 

 
 

- Økonomi 
  

o Intet nytt. 
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- Eventuelt 

 
o  Møte i skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget er avholdt 18. mars. 

Referater fra møtene er skrevet og vil bli lagt på skolens 
hjemmeside. 
 
Avslutning for tiende trinn er i rute. Klassekontaktene på niende trinn 
har tatt affære og et samordningsmøte der detaljer diskuteres 
avholdes tidlig i juni. 
 
Sparebank1 Sandnes har et fond der man kan søke om midler til 
klassesett med iPader. Skolen har søkt om sju slike sett og avventer 
svar med det første.  

 
 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 3. mai 2016 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

