
  

 

 

 

Møtereferat 
 

 

 

Gruppe: FAU ved Lunde skole 

Møtested: Personalrom 

Møtedato/ -tid: 30.10.19 kl. 19.30 - 21.30 

Møteleder Tone Auer Referent: Laila Veronika Jonassen 

Deltakere: Laila Veronika Jonassen (8B), Elin Gabrielsen (8D), Lotte Hovda (9C), Astrid Midbøe 

Ramstad (9D), Elin Skjelbred (10B), Tone Auer (10D), Anne Lunde (rektor) 

Forfall: Thomas Bore Olsen (8C), Johnny Helgeland (10C), Tove Larsen Skåren (9B ), Anna 

Ziolkowska (8A) 

  

 
  DATO 

  30.10.19 

 

Sak nr.:  Ansvar 

Foreldrekafé Foreldrekafeen arrangert torsdag etter høstferien, 17. oktober kl. 17.00-

19.00. Vellykket arrangement. Det ble satt inn kr 10 819, dette inkludert kr 

2 500 i veksel og kassebeholdningen fra i fjor. I tillegg fikk vi inn kr 1 164 

på Vipps. 

Passe på å ha med veksel til neste gang. 

 

lukkes 

Facebook Alle oppfordres til å bli medlem i Facebook-gruppen FAU@Lunde.  

 

Astrid 

Møte-

struktur 

Innkalling til møtene bør komme til alle på mail. 

Neste møte 22.januar 19:30 

 

Økonomi Tone og Astrid har tilgang til konto. 

Totalt kr 84 716 på konto. Bra økonomi 

 

Informasjon 

fra rektor 

Anne orienterte fra skolen. 

- Temauken stor suksess. 55640 kr inn. 

- Kommunikasjonsapper stengt av Stavanger kommune. Disse er 

ikke i bruk på Lunde skole. 

- Specter- mobbeundersøkelsen er brukt til nå, men er foreløpig 

stengt i Stavanger, da rettsvesenet skal vurdere om denne går imot 

personvernloven. 

 

- Uteområdet stort sett ferdig. Gjenstår litt planting til våren. 

  

 

 

søknad Skolen har søkt om støtte på 15099kr til lys anlegg. Støttet enstemmig av 

alle oppmøtte. 

 



 

 

2/2 

Sak nr.:  Ansvar 

 

Julegrøt FAU ønsker å støtte med penger til grøt før Jul. 

Anne snakker med lærerne 

 

17.mai Utesttes til Januar  

OTUS Diskutert litt erfaringer fra 2019. Det er barneskolene (foreldre) i bydelen 

som har ansvar. Rektor kommer til FAU om det er behov. 

 

SMU Skolemiljøutvalget- Laila Veronika Jonassen er FAU sin representant og 

sender referatene til FAU 

 

SU Trenger representanter etter Nyttår. Tone stiller på førstkommende møte  

KFU Elin stiller som representant fra FAU (Kommunens Foreldre Utvalg)  

Natteravner Elin skal lage info som alle FAU representantene deler på klassene sine FB 

sider. Vi må oppfordre foreldre til å bidra. Astrid sender denne ut. 

 

Juleball/som

merfest 

FAU støtter som vanlig til disse arrangementene  

  

Neste møte: 22. januar  kl. 19.30  

 

Vi må oppfordre alle foreldrene til å komme med innspill til FAU møtene på FB sidene. 

 

 

 


