
Fau- møte Lunde skole 23.02.2021 
 
Tilstede på Teams: 
Anne, Laila J, Astrid R, Thomas B, Elin G, Gabriela L, Lotte H, Veronica 
Forfall: Kjersti (8B) og Cecilie (10D) 
Referent: Elin Gabrielsen 
 
Agenda: 
- Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (Astrid) 
- Status fra rektor (Anne) 
- Referat forrige Bydelsfau (Thomas) 
- Nytt fra SU (Astrid/ Anne) 
- Regnskap (Laila) 
- Skolegrenser, tiltak (Astrid) 
- Natteravn - status? (Astrid) 
- 17. mai (8. klasse) 
- Annet? 
 
 
Thomas går gjennom møtet i Bydelsfau, politiet mener det ikke er særlig verre på Hundvåg 
enn i resten av Stavanger. Anne forteller at det har vært et par episode i januar på Lunde 
skole, men kameraene klarer ikke å fange opp hvem det er som har tatt seg inn. Skolen kan 
ikke ordne opp i episoder utenfor skolen. Da må politiet se på saken. 
 
Astrid forteller om skolevalg og skolegrenser for ungdomsskolen, der gjerne noen går og 
presenterer Lunde og Austbø for barneskolene. Dette vil bli tatt opp i bydelsfau neste gang, 
for å lodde stemningen. 
Anne: 82 elever til kommende år 8.klassinger. 6 stolt, 25 i klassen på trinn. Håper på 
besøksdag til våren. Håper på bedre trivsel til høsten når det forhåpentlig blir mer sosialt på 
Lunde. Økonomien er ganske stabil. 
Leirskolen er utsatt til september, Ådneram. Planer er begynt å legges for aktiviteter. 
Universitetsskolesamarbeidet fortsetter. Nytt samarbeid om fagutvikling og metoder i første 
omgang i liten skala. 
Kun muntlig eksamen på 10. trinn i år. Ståstedsanalysen, hvert 3.år, der man går gjennom 
elev- og forelde-undersøkelser, nasjonale prøver, karakterer. Lærerne har en egenvurdering, 
styrker-svakheter, og vurderer veien videre. Skolesjef, elever, fau representanter, og ppt vil 
være med i siste fase før sommeren. 
 
Kassebeholdningen på FAU-konto er 78 315,-. 
Kanskje kunne 20 års jubileet markeres på en eller annen måte.  
Kantina vurderes åpnes om smitten er under kontroll. Dette må sees på etter vinterferien. 
Første natteravn etter jul var 12.2. Oppfølgingen før vakt var bra, og ble lagt merke til på 
øya. Listen for natteravnene er nesten fylt opp. Ønsker flere å gå, er det bar å melde seg til 
frivillighetssentralen! 
 
17.mai: man ønsker å få til noe, men det er uavklart om hvordan. Ønsker 8. trinn møte Skeie 
skole og korpset for å lage en plan B? Dette følges opp på et møte for 15.4.  



Lunde fau er forespurt om å føre regnskap for OTUS, men dette er vel egentlig et ansvar for 
en av barneskolene. Alle aktuelle skoler har orgnummer, så det bør la seg gjøre. FAU leder 
ber en av barneskolene om å ta ansvar. 


