
Referat FAU møte 31.05.22 
 

Tilstede: Siv Eli Austad 2a (FAU leder), Nina Tangaard Lomeland 4A, Kristin 1A, Lars Andersen vara 4a, 

Håkon Røstøl 6b vara, Frode Salvesen 6b, Juli Ilebekk vara 5b, Ida Berge Stavem vara 2b, Ingrid 

Micahlsen vara 1a, Raymond fosse 6a, Kaja Bjorvand vara 3b, Pål Hadeland 5a vara, Kine Fait 

påtroppende vara 5a, Lise Fagerlid vara 3a, Jon Hansson 3b, Daniel Naglestad vara 2A. Øystein 

Knutsen rektor, Frode Bjørgo, Kristine K. Berg 1b (referent).  

 

Sak 1: 17. mai økonomi 
Stemmer over forslagene som tidligere angitt ang 17. mai.  

Forslag 1: Inntil 1000kr per elev/voksen som skal på klassetur, resten av overskuddet går til FAU. 

2 stemmer 

Forslag 2: 15% av overskuddet fra 17 mai går til FAU, resten går til klassetur 7. klasse.  

9 stemmer.  

Forslag 2 vedtas. Siv Eli lager et 17. mai skriv som publiseres på FAU nettsiden.  

 

Sak 2: FAU leder informerer  

Siv Eli informerer om hva FAU har jobbet med. Årshjulet skal publiseres snart, skal være et levende 

dokument. Infoskriv hva man gjør i FAU. Jobbet med ordensreglement, byggesak/brakker.  

 

Sak3: Brakke og byggeprosess:  
Øystein informerer om økte byggekostander på ny skole. FAU ønsker å skrive en uttalelse om hvorfor 

vi mener dette ikke bør utsettes. Barna må være lenger i et suboptimalt miljø, byggeplass, mindre 

skolegård. Byggeområde i mange år fremover.  

Kunstgressbanen stenges ila en uke, gjerdes inn. Nytt kunstgress skal stå ferdig i september. Mister 

også dekkjungelen ifbm at de skal legge et stort avløpsrør, for å ta bort overvann, mellom 

skoleområdet og havet. Lages en midlertidig skolegård på sydsiden av stadion. Bygging av nye 

tennishaller startes ikke enda. Skal få en femmer bane her. Alle trinn skal ha en utedag i uka. 

Kommer litt vekk fra skoleområdet, mer plass til de som er igjen i friminuttene. Ingeniørvesenet 

jobber med hvor det skal være fotgjengerfelt, hvor skal elevene gå på skoleveien osv.  

Ingrid Michalsen og FAU leder skriver et utkast til uttalelse fra FAU til kommunen i forkant av 

bystyremøtet 8. juni hvor det skal vedtas om det bevilges penger til å dekke de økte kostnadene med 

byggingen slik at fremdriften går som planlagt. FAU leder sender inn offisielt fra FAU.  

 



Sak 4: SOL prosjektet 
SOL=Sammen om Lund. Lund menighet pådriver. Blant annet kveldsravning på Lund, mål om å skape 

et trygt miljø på Lund. Ønske om å lage et system fra 4.- 7. trinn for å rekruttere voksne fra alle 

skolene på Lund (Lovisenlund, Wildsminne, Oddemarka). Kan FAU prøve å motivere sine klasser til å 

stille noen. Tidsrom 2 timer på kveldstid helg, kvelder før helligdager. Enighet om at dette er et bra 

tiltak som det antas foreldre vil stille opp på. Mulighet å dele på facebookgruppe for klasser aktuelle 

datoer ev på ukeplanen i tillegg. Øystein sjekker med leder for SOL hvordan kontakt formidles og 

sender ut informasjon. 

Det skal på høsten velges 2 fra FAU til å delta på SOL møter.  

 

  

 


