
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

Dato: Tirsdag 02.05.2017 
 
Tid: Kl. 19:00 – 20:05 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 
(X) 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8A/10F Kveinen, Erlend MEDL Natteravn 

X 8B/10B Stangeland, Ellen Marie V/M Hjem & skole 

X 8C Ommundsen, Elin MEDL Hjem & skole 

X 8D Rodvelt, Hilde MEDL  

X 8E/9F Standnes, Øyvind M/V  

X 9A/10A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 9C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL  Natteravn 

X 10C Finnesand, Mona Iren G. VARA  

X 10E Haugland, Torhild Fosstveit MEDL Natteravn 

X Elevråd Stangeland, Elisabeth MEDL  

X Elevråd Nordbø, Julie Høie MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

o Oppgradering av uteområdene pågår. Brakkene skal males, ny 
benker skal på plass, ny sandvolleyballbane og basketballkorg m/ 
opptegnede felt kommer også. 
 

o Fredag 12. mai får 10. klasse vite hva de kommer opp i til eksamen: 
matematikk, norsk eller engelsk. 
 

o Åttende trinn har ryddeaksjon i uke 19. 
 

o Det er hittil ikke observert noen gjengdannelser på skolen slik som 
Sandnes kommune nå jobber med å få løst opp på mange andre 
ungdomsskoler. Skolen er oppmerksomme på dette og vil ta grep 
dersom dette skulle vise seg å komme også til Lundehaugen. 
 

 
- Elevrådet 

 
o Det er en god slump penger igjen etter Polenturen sist høst og en 

del av dette ønsker elevrådet å bruke på et sommerball for 10. trinn. 
Det er allerede planer for leie av Sørbøhallen som kan brukes for 
600,- pr time såfremt FAU står formelt ansvarlig for arrangementet. 
For elevene vil det være gratis inngang, elevrådet har fått til 
gunstige priser for mat og drikke og det er også landet en avtale for 
lyd & lys. Alt i alt vil arrangementet komme på 29 000 kroner. 
Elevene er svært ivrige på å få til dette ballet; siden det er et privat 
arrangement uten skolens medvirkning må FAU gi sin godkjennelse. 
 
Svar fra FAU: Vi synes initiativet fra elevrådet er bra og støtter 
gjennomføringen av sommerballet under forutsetning av at det 
skaffes et tilstrekkelig antall voksne vakter som er til stede under 
hele arrangementet. Det bør nok være minst 20 vakter med tanke 
på at de fleste av skolens 195 tiendeklassinger trolig vil delta. Fra 
FAU kommer Torhild og Erlend til å være til stede. 
 
Elevrådet bes også om å skrive og sende en kjøreplan for kvelden til 
FAU og Sørbø skole. Dessuten må det må klargjøres på forhånd 
hvem som skal rydde og vaske etter festen. 
 
 
 
 
 
 



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

- Hjem & skole 
 

o Foreldremøtet med Tone Warhaug og Aslaug Neteland om nettvett 
ble avholdt tirsdag 4. april. Julie og Elisabeth bidrog som i november 
med sitt gode innlegg om foreldreoppfølging. Deltakelsen fra 
foreldrenes side var imidlertid laber: omtrent tretti oppmøtte gjør at 
det stilles spørsmål til om disse møtene er en tradisjon det er 
grunnlag for å fortsette til neste skoleår. 

  
 

- Natteravner 
 

o Fra Bogafjellavdelingen er det ikke noe nytt. På Ganddal har det vært en 
avgang på to personer i april. Det ble fremmet forslag om å presentere 
natteravnene på Ganddal og Sørbø skoler i tillegg til Lundehaugen ved 
skolestart i august, og dette er noe vi vil vurdere. Selvsagt blir det også 
promotering på Ganddalsdagen i månedsskiftet august-september. 

 
 

- Avslutning for 10. trinn 
  

o Kjøreplan er skrevet og sendt foreldrekontaktene for 9. trinn + Klaus. 
Avslutningen for 10. trinn 21. juni planlegges for fullt når konfirmasjonene 
er vel overstått rundt om. 

 
 

- Eventuelt 
 

o   Skolens flagg og faner må fraktes til Sandnes sentrum i forbindelse 
med folketoget 17. mai. Erlend tar seg av dette. Obs: stengte veier i 
forbindelse med 17.mai-avviklingen, vær ute i god tid. 
 

o  Utskrift av FAUs vedtekter ble fordelt rundt bordet til gjennomsyn. I 
henhold til disse skal forslag til endringer meldes skriftlig og 
eventuelt vedtas på siste møte før sommerferien. FAU bes med dette 
å melde tilbake eventuelle endringsforslag. Dette blir tatt opp på 
junimøtet. 

 
 

- Neste møte: 
 

o Tirsdag 6. juni 2017 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle saker 
meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 

 
erlend.kveinen@lyse.net 

 

senest dagen før.  
 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 
referent 

mailto:erlend.kveinen@lyse.net
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