
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 01.12.2015 
 
Tid: Kl. 19:00 – 19:50 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 
(X) 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8B Vidar MEDL  

X 8C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8E Dagestad, Susanne MEDL Hjem&Skole 

X 8G Bakke, Eli Eide MEDL  

X 9B Fløysvik, Kirsti VARA  

X 9D Vik, Sveinung MEDL  Natteravn 

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 9G Granan, Trygve MEDL  

X 10C Ravndal, Gunvor VARA 

X 10E Magnusdottir, Vilhelmina VARA  

X  Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL
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Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen eller forrige referat. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

o Det er gledelig lite sykefravær i staben for tiden. To stillingsutlysninger er 
offentliggjort: èn miljøarbeider og ett lærervikariat fram til sommeren. 

 
o Brev er sendt ut til alle påtroppende åttendeklassinger for neste skoleår. 

35 elever fra Bogafjell skolekrets har fått tilbud om plass på Høyland 
ungdomsskole og ingen har klaget på dette så langt. Endelig vedtak om 
skoleplassering sendes ut i januar. 

 
o Åpen scene-arrangement er avholdt internt med stort engasjement fra 

elevene. 
 

o Uteområdet ved skolen har fått prioritet i kommunestyret i kommende 
periode. 

 
 
- Elevrådet 

 
o Elevrådet var ikke representert denne kvelden. 

 
 

- Møter i SU og SMU 
 

o Det vises til vedlagte referater. Disse vil også bli å finne på skolens 
nettsider.  
 
 

- Skoleruta 206/17 
 

o Høringsuttalelse fra kommunen angående skoleruta for neste skoleår 
ble lagt fram. Det er lagt vekt på å samkjøre denne mellom alle 
skoler og barnehager i Sandnes.  

 
  

- Avslutning for 10. klasse 
 

o FAU v/ Erlend Kveinen tar ansvar for at 9. trinns klassekontakter 
informeres i god tid om oppgavefordelingen på avslutningen for 10. 
trinn i juni. En god kjøreplan fra tidligere år eksisterer, oppgavene 
går stort sett på å delegere ut ansvar for mat, mottak av dette, 
servering og rydding etterpå.  
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- Natteravner 
 

o Vaktlistene for våren er under utarbeidelse og blir snart sendt ut. I alt er 
det 150 navn på listene over natteravner på Ganddal, av disse er omlag 
1/3 fra Bogafjell der det for tiden ikke er noen natteravnfunksjon. Det viser 
seg at mange ønsker å gå på sitt eget hjemsted. Det anbefales derfor at 
en avdeling også opprettes på Bogafjell, Vidar tar dette opp med oppgitt 
kontaktperson Geir Tysseland og Bogafjell IL. Når et opplegg er klart, 
overføres de aktuelle ravnene dit. 

 
 
- Polentur for 10. klasse 

 
o Det nevnes at fem store klasser kan være en belastning for de foreldrene 

som er med som reiseledere. Er det en idè å legge opp til færre deltakere 
på flere turer? FAU har ikke formelt ansvar for Polenturene men har 
delegeret dette til egne komitèer som opprettes for hvert årskull. Om 
nødvendig fungerer FAU som en slags rådgiver overfor disse. 
Retningslinjer for Polenturene ble etterlyst på møtet, dette ser Trygve etter 
til neste møte. 

 
 

- Eventuelt 
 

o  Kan det være aktuelt for elever på Lundehaugen å bidra i 17.mai-
komitèen på Ganddal? Lønnen de vil få vil uavkortet gå til Polentur 
for den enkelte og som sådan er det 8. og 9.trinn det er aktuelt å 
spørre. Det er enighet i komitèen om å la noe av potten som ellers 
ville gått til FAU og frivillige organisasjoner komme Polenaspirantene 
til gode. Anne tar dette videre til Polenkomitèen. 

  
 
 
- Neste møte: 
 

o Tirsdag 5. januar 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 


