
 

LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 

REFERAT FAU-MØTE 

 

Dato: Tirsdag 05.06.2018 

 
Tid: Kl. 19:00 – 20.30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøtte: 

 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

8A Brit Gjersdal Medlem 

8B Kristin Enoksen Medlem 

8D Grethe J. Sandve Medlem 

8E Siri Hermine Dahl Nymo Medlem 

8G Asbjørn Tonstad Medlem 

9A Erlend Kveinen Medlem 

9B Ellen Marie Stangeland Medlem 

9C Nina Tengesdal Medlem 

9E/ 10F Øyvind Standnes Medlem 

9F Annichen Dyrli Medlem 

10C Klaus Tveita Medlem 

10D Anne-Barbro Whyte Medlem 

10G Odd Inge Rødland  Medlem 

Inspektør Sonja Lie  

Elevråd Mie Sanne-Gundersen  Vara 

 
 



 

LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

Saker: 
 

Velkommen 

Ingen kommentarer til innkallingen eller referat. 

 

Orienteringer 

Orientering fra inspektør:   

- Eksamensgjennomføringen er i fokus. Det har vært gjennomført 4 eksamener så 

langt; matte engelsk og 2 i norsk.  

- Fokus på de nye 8. klassingene; 7. trinn kommer nå på besøk for å hilse på 

kontaktlærer og klassen sin.  

- Få tilbakemelding på klasseinndelingen i år. Dette kan skyldes at skolen har åpnet 

opp for at klassesammensetningen kan endres dersom det ikke fungerer etter en 

stund.  

- Utlyst lærerstillinger (vikariater) og en avdelingsleder for forsterket avdeling. Flere 

gode søkere til lærerstillingene, ikke så mange søkere til avdelingslederstillingen.  

- Forsterket avdeling skal utvikles framover, slik at Lundehaugen kan ta over for 

Giske hvor tilbudet skal avvikles.  

- Skolen jobber nå med å forbedre uteområdet enda mer, mye er allerede gjort. 

Ettersom elevene nå har fått Chromebooks blir 4 datarom overflødige. Dette betyr at 

den ene brakken kan saneres.  

- Skolen jobber med å selge/donere stasjonære maskiner og bærbare maskiner. D 

 

Orientering fra elevrådet:  

- Ingen nye møter siden sist FAU møte.  

 

FAU vedtekter 

- FAU vedtektene godkjennes uten innspill.  

 

Avslutning for 10. trinn: 

- Inspektør ber om FAUs hjelp til å handle inn til festen. Klaus og Ellen Marie 

melder seg til å gjøre innkjøpene.  

- Programmet for avslutningen er nesten klart.  

- Viktig at det er nok mat, i fjor gikk det tomt før alle hadde fått. I år er det 

beregnet 45 matfat og 2 glutenfri fat. Viktig at alle som har meldt seg til å levere 

mat faktisk gjør det.  

- Sonja, Klaus, Ellen Marie og Erlend møter tidligere for å ordne bord og pynte før 

maten blir levert.  

 

Gruppene 

- Natteravn 

Bogafjell sliter med å få nok natteravner. Går tilbake til faste lister. Er det 

fordi foresatte tror det er så rolig at det ikke er behov? Info på 

foreldremøter kan være en god måte å få foreldre til å melde seg.  

Ganddal bruker Ganddalssdagene til å profilere seg, har fått inn 

natteravner på denne måten. Aktuelt for Bogafjellgruppa også? 

.  

 



 

LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

- Hjem/skole 

Det er planlagt foreldremøte til høsten, med Tone Warhaug og Aslaug 

Netland. Innspill til tema mottas gjerne.  

 

Div:  

SU møte 

- SU møte avholdt 5. mai, referatet ligger på skolens hjemmeside.  

Informasjon om møte i KFU 

- Erlend har vært på møte i Kommunalt Foreldreutvalg. Det var presentasjon av 

KFU og SLT presenterte hvordan de jobbet opp mot rus og kriminalitet.  

- Til neste år er det ønskelig med 2 representanter i FAU som stiller på KFU. Dette 

tas opp igjen til høsten med nytt FAU.  

 

 


