
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 01.03.2016 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8F Standnes, Øyvind MEDL  

X 8G Rødland, Odd Inge VARA  

X 9B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem&Skole 

X 9C Frøland, Line MEDL  

X 9D Vik, Sveinung MEDL   

X 9E Vassvik, Svein Are MEDL  

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 9G Eiane, Evy VARA  

X 10A Tisløv, John Aage MEDL  

X 10B Enoksen, Kirsti MEDL  

X 10C Grønås, Kjersti Bjerklund MEDL  

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 De to utlyste vikariatene for neste skoleår er nå besatt. Det er fremdeles 

behov for en assistent på forsterket avdeling.  
 
Niende trinn hospiterer i videregående skole de to neste ukene. 
 
Tiende trinn har et jevnt økende eksamensfokus; eksamener avholdes fra 
mai av. 
 
Tirsdag 8. mars avholdes foreldremøte for påtroppende åttende trinns 
foreldre i skolens aula. 
 
Nye PC-er ble innkjøpt før jul men skolen har fremdeles mangel på 
arbeidsrom tiltenkt data. Det arbeides med bedre rutiner her. 

 
 

- Elevrådet 

 
o Prosessen med å kjøpe inn nye skolegensere pågår. Fire 

sykkelhjelmer til felles bruk er handlet inn.  
 
 

- Hjem & skole 

 
o Intet nytt denne kvelden.  

 
  

- Natteravner 
 

o Geir Tysseland i Bogafjell IL er behjelpelig med å starte opp igjen 
natteravngruppen på Bogafjell som har ligget brakk en stund. Sveinung 
sender beskjed til ravnene på eksisterende liste for Ganddal at de som 
egentlig hører til Bogafjell kan bli med i ny avdeling der til høsten. Denne 
avdelingen tar etter hvert ansvar for egen drift. Fra FAU sin side er Odd 
Inge Rødland koordinator for denne gruppen. 
 
Natteravnene har sunn økonomi og Tryg Foriskring har i den anledning stilt 
spørsmål ved om avsatte årlige midler (2500,-) er nødvendige. Vi avventer 
litt med tilbakemelding inntil vi har noen konkrete punkter på hva pengene 
kan gå til. 
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- Økonomi 
  

o Det er kommet inn en forespørsel om støtte (1000,-) til skolens 
valgfaggrupper der midlene primært går til aktiviteter for asylsøkere. Det 
var enighet om at søknaden innvilges. 

 
 

 
- Eventuelt 

 
o  Møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget avholdes fredag 18. 

mars. Erlend og eventuelt Sveinung stiller fra FAU. 
 
Det er på tide å varsle niende trinns klassekontakter om arrangering 
av avslutning for avgangsklassene 21. juni. Erlend sender mail til 
kontaktene, inkluderer siste års kjøreplan, ber om at informasjonen 
videreformidles og at navnelister blir laget. Alle foreldre i niende 
klasse har et ansvar for at dette arrangementet blir avviklet på en 
grei måte. 

  
 
 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 5. april 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

