
Møtereferat FAU Lunde 30.09.20 

Tidspunkt: 19:30, møtet ble gjennomført på personalrommet iht smittevernsreglene. 
 

Tilstede: Anne Lunde (rektor)  
Astrid Midbøe Ramstad (10d) leder FAU Lunde 
Kerstin Rossavik Lunde (8b) Nestleder 
Laila Veronika Jonassen  (9b) kasserer 
Thomas Bore Olsen (9c) 
Kjersti Berge Thorsen (8c) 
Elin Gabrielsen (9d) 
Cecilie Haga Langeland (10b) 
Veronica Tvedt (8d) 
 

Forfall: Lotte Løkeland Hovda (10C) 
 

Referent: Laila Veronika Jonassen 
 

 

 

 

Astrid ønsket velkommen  

1. Referat av 27.5.20 Godkjent. 

 

2. Konstituering av FAU 20/21. Det ble valgt nestleder (Kerstin) og Kasserer (Laila).  

Thomas stiller opp i Bydels-FAU. Kjersti i skolemiljøutvalget. Astrid skal få tak i Johnny 

(tidligere kasserer) slik at han kan overlevere status regnskap til kasserer. Det ble oppfordret 

til å si ja til 2 år av gangen. Kjersti, Kerstin og Laila takket ja til dette. Inger Lill Abrahamsen 

Holten er vara for Laila (9b) 

Astrid tok bilder av de oppmøtte, disse skal legges på skolen sin hjemmeside, slik at foreldre 

vet hvem FAU representantene er. 

 

3. Anne (rektor) gjennomgikk FAU sitt årshjul, og informerte om SU som tidligere var det som 

var Driftsstyret med rett til å gjøre vedtak. SU (samarbeidsutvalget) er kun et rådgivende 

organ.  Her sitter 2 fra FAU, 2 elev representanter, 3 ansatterepresentanter ved Lunde samt 

rektor. 

Det avholdes ca 5 FAU møter årlig, og 4 møter i SU. 

 

Anne fortalte hvordan Korona har påvirket skolen og de forskjellige klassetrinnene ved 

skolen. Det er tunge tider, spesielt for de nye på 8. trinnet. Felleskapet er ikke der som før. 

En kan ikke samles på tvers av klassetrinnene, og dette skaper avstand. Anne forklarte også 

om smittevernreglene ved skolen. 

Rektor håper likevel at leirskolen for 9. Trinnet skal kunne avholdes på Ådneram, men at det 

tas klasse for klasse og dermed over 3 uker. 

 

Lunde er Stavanger kommunes Universitetsskole. Intensjonen med Universitetsskoler er å få 

et tettere samarbeid mellom læringutdanningsinstitusjonene, praksisopplæringen og skolen. 



Hun informerte om 4 års studenter skal være her i praksis tre uker i høst og tre uker til våren. 

Totalt 12 stykker. 

 

Pr i dag er det 235 elever ved skolen, og det er forventet flere neste år. 

 

4. Temauke 2020 

Anne informerte om årets temauke. Det blir annerledes i år.  

Årets tema: et hav av muligheter. Det skal lages film, men kafe går ut. Det skal lages 

kunstverk av 9. Trinn, og det skal være cookies salg som skal gå til TV aksjonen. I år gjøres 

ting pr. klasse, og det skal brukes spleis konto. 

 

FAU stiller med Frukt/snop til utlodningen, og denne gjøres pr klasse. Temauken er 12.-

16.oktober, og KUN kontanter godtas ved loddsalget. 

 

5. Skolen har fått SKYPE telefon : #51913690 

 

6. Skolegrenser. Astrid tok opp dette med skolegrenser. Bør Roaldsøy elever komme til Lunde? 

Ta dette med til Bydels-FAU 

 

7. Natteravnene.  

Lasse som har vært pådriveren, har gitt seg. Hva gjør vi? Laila foreslo å fordele ut vaktene pr 

klasse, så får alle være ansvarlige for å bytte ut vakten sin om dato ikke passer. Det er snakk 

om max 2 pr elev pr år. Det bør alle får til. Austbø og Lunde må ta ansvaret. Tar med dette til 

neste møtet i Bydels-FAU 

8. 17.mai 

8. klasse Lunde sammen med 6.klasse Skeie skole og korpset er ansvarlig for 17. Mai. 

Avventer til invitasjonen til planleggingen kommer. 

 

 

  

 

Annet:  

 Neste bydelsfau møte 20.oktober klokken 19:00 .  

 Neste møter FAU: 24.november, 23.februar/2021, 20.april/2021 og avslutning 8.juni/2021 

 

Møtet avslutta 20:25. 


