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REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen 

Dato: Tirsdag 08.09.2015 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:50 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 8B Vidar MEDL  

X 8C Tveita, Klaus MEDL  Natteravn 

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8E Dagestad, Susanne MEDL Hjem&Skole 

X 8F Standnes, Øyvind MEDL  

X 8G Bakke, Eli Eide MEDL  

X 9A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 9B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem&Skole 

X 9C Finnesand, Mona Iren G. VARA  

X 9D Vik, Sveinung MEDL  Natteravn 

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 10E Magnusdottir, Vilhelmina O. VARA  

X Elevråd Brunes, Ida Pollestad  MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Det var ingen kommentarer til innkallingen. 

 

 

- Orientering fra rektor 

 
o Oppstarten i år har vært langt bedre enn i fjor, mye grunnet ingen 

streik. Planleggingsdagene har gått som de skulle og stemningen i 
kollegiet er generelt rolig og avslappet. 

 
o Det ble før sommeren bevilget noen midler til oppgradering av 

skolebygget og dette har gått med til «tetting» av grupperom: 
oppsetting av vegger og isolering mot nabokontorer. Dessuten har 
lærerne fått nye arbeidsplasser, hvilket har vært godt mottatt. 

 
o Politiker Trine Skei Grande med flere har besøkt skolen i uke 36 i     

forbindelse med valget 14. september. De så spesielt på forsterket 
avdeling som i år har ni elever. Det er plass til ti i alt, en plass står 
ledig. 

 
o Det avholdes nasjonale prøver i uke 38-40 for 8. trinn (norsk, 

matematikk og engelsk) og 9. trinn (norsk og matematikk). 

 
o Avgangselevene på tiende trinn gjorde det sterkt til eksamen før ferien. 

Samlet grunnskolepoengsum endte på 42,67 poeng, godt over 
landsgjennomsnittet. Kollegiet gleder seg over resultatene og skryter av 
elevene. 

 
 
 

- Elevrådet 

 
o Fra elevrådet var det ingen saker denne kvelden. 

 
 

 
- Konstituering av FAU 

 
o FAU har konstituert seg slik for skoleåret 2015/16: 

 
Leder: Baard Braaten 
Nestleder: Sveinung Vik 
Kasserer: John Aage Tisløv 
Sekretær: Erlend Kveinen 
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Dette er de samme personene som i skoleåret 2014/15. Det var 
ingen innsigelser til besetning av vervene. 
 
Klaus Tveita har sagt seg villig til å bli med Sveinung og Erlend i 
natteravngruppa. 
 
Susanne Dagestad er nytt medlem i hjem & skole-gruppa. 
 
Kultur & økonomi-gruppa har ingen medlemmer igjen etter at 
fjorårets tre medlemmer er ute av FAU. Det ble besluttet å 
besette gruppa på nytt i oktobermøtet når kasserer John Aage er 
tilbake. 
 
 

- Støtte fra FAU skoleåret 2015/16 

 
o  Det er kommet inn fornyet forespørsel fra klasse 9G sin 

foreldrerepresentant om støtte fra FAU til sosial aktivitet for 
klassen 16.-17. oktober 2015. Det er snakk om en klassetur til 
Ølbergtunet. Det er enighet i FAU om at hver klasse på skolen kan 
tildeles en pott på inntil 1000 kroner til formål som kommer alle 
elevene til gode, jamfør vedtektenes §6. Kasserer John Aage er 
kontaktet vedrørende beløpstørrelse for å sikre at det er 
tilstrekkelig midler i kassa for alle. FAU-representantene anmodes 
om å informere sine respektive klassekontakter om dette. For 
øvrig legges referatet på skolens nettsider og er med det 
tilgjengelig informasjon for alle. 
 
 

- Lån av skolens lokaler etter skoletid 

 
o  Lån av skolens lokaler til formål som involverer foreldre og elever 

direkte tillates. Kontakt rektor ved behov.  
 
 
 

- 10. trinn og bevegelse utenfor skolens område 

 
o  Det er et ønske fra lærerkollegiet å begrense tiende trinns 

tradisjonelle tillatelse til å bevege seg utenfor skolens områder til 
Kiwi Lundehaugen i friminuttene, hovedsaklig fordi kantinens 
mattilbud vurderes som godt nok. Dette er diskutert i FAU og 
avstemming gav følgende resultat: 

 
Avstemming 1: 9 stemmer for innskrenkning i dagens åpne 
tillatelse, 4 stemmer mot. 
 
Avstemming 2: Enstemmig tilslutning til forslaget om å tillate 10. 
trinn å gå utenfor skoleområdet på fredager. 
 
Med dette er FAU sin anbefaling til kollegiet gitt.
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- Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 
o  Rektor har oversendt informasjon fra Kommunalt Foreldreutvalg. Det 

arrangeres et kveldsseminar 1. oktober kl. 19:00 på Vitenfabrikken i 
Sandnes  med temaet «Hvordan kan FAU bidra til gode læringsmiljøer 
på skolen?». KFU anmoder to representanter fra Lundehaugen FAU til å 
delta på seminaret. Vilhelmina og Erlend har sagt seg villige til dette. 
Seminaret er åpent for flere deltakere, gi gjerne beskjed til 
undertegnede i så fall. 

 
Leder Baard (fraværende på møtet) er foreslått som Lundehaugen FAU 
sin representant til KFU. Baard er forespurt om dette i mail. Dersom 
han ikke har anledning har Jørn Håvard Kosmo sagt seg villig til å være 
vår representant. 

 
 

- Samarbeidsutvalget (SU) 

 
o  Samarbeidsutvalget består av representanter fra FAU, elevrådet og 

staben og er skolens organ vedrørende det administrative. Det har 
vært vanlig å ha ett møte i høstsemesteret og ett i vårsemesteret, 
ellers etter behov. FAU var i fjor representert ved Baard og Erlend. 
Inkludert i møtene har også vært SMU (skolemiljøutvalget) som ser på 
arbeidsmiljøet for elever og lærere. Rektor informerer FAU om når 
første møte skal avholdes.  

 
 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 6. oktober 2015 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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