
 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 
 
REFERAT FAU-MØTE 
 

Dato: Tirsdag 08.05.18 
 
Tid: Kl. 19:00 – 20.00 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøtte: 

 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

8A Brit Gjersdal Medlem 

8B Kristin Enoksen Medlem 

8D Janne Asbjørnsen Vara 

8E Anne Berit Brovold Vara 

8F/10E Susanne Dagestad Medlem 

8G Asbjørn Tonstad Medlem 

9A Erlend Kveinen Medlem 

9B Ellen Marie Stangeland Medlem 

9C Nina Tengesdal Medlem 

9E/ 10F Øyvind Standnes Medlem 

9F Kristin Dragsund Vara 

10D Anne-Barbro Whyte Medlem 

10E Susanne Dagestad Medlem 

Elevråd Tuva Aareskjold  Medlem 

Rektor Anne-Marthe Nygård Basso  Medlem 

 
 



 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 

Saker: 
 
Velkommen 
Ingen kommentarer til innkallingen eller referat. 
 
Orienteringer 
Rektor:  

- Det foreslås å skaffe monter til skolens fane og sette dette opp i 
inngangsparti/foajè som en del av skolens identitetsbygging. Pris på oppsett og 
montering vil ligge rundt 15 000 kroner og det foreslås 50/50 fordeling mellom 
skole og FAU på kostnadene. FAU stiller seg positive til forslaget og lar rektor ta 
saken videre.  
 

- Personelldisponering for neste skoleår pågår. Fem lærere får tilbud om 
etterutdanning. Skolens hjemmeside er under oppussing. Èn person i ledelsen er 
for tiden sykemeldt. Klasselister for neste skoleårs åttendetrinn settes sammen i 
disse dager.  
 

- Etter innføringen av Chromebook til elevene står skolen nå med tre tidligere 
datarom ledige til andre formål pluss et lass med PC-er man ikke lenger har bruk 
for. Rektor vil se på om noen av disse kan fordeles / selges «til trengende» før de 
går til gjenvinning. 
 

- Onsdag 9. mai får elevene beskjed om skriftlig eksamenstrekk, første 
eksamensdag blir 16. mai. Muntlig eksamen blir 7. juni.  

 
- Elevpermisjoner: informasjon om retningslinjer vil bli lagt på hjemmesiden. 

Basis vil være en restriktiv linje, skoleåret går fram til 21. juni.  
 

- Skolebruksplanen for Sandnes kommune er mottatt (og fordelt til FAUs 
representanter pr. 9. mai). Fra 2020, når Bogafjell ungdomsskole står ferdig, vil 
elevtallet ved Lundehaugen ligge så vidt over 500. Det legges videre til rette for 
at Lundehaugen blir den skolen i Sandnes med spesiell kompetanse på elever 
med særskilte behov (forsterket avdeling). 
 

- Kommunikasjon hjem/skole: ved irritasjon og indignasjon – ta dette til skolen på 
telefon eller personlig oppmøte, prøv å unngå e-post eller Facebook! Det letter 
dialogen overmåte, roer situasjoner og er beste metode å unngå misforståelser på. 
 

- Opphold på / tilgrising på toaletter: innstramming og retningslinjer fra skolens 
side angående dobesøk har ført til en viss bedring.  
 

- IT/nettverksituasjon: dette er nå betraktelig mye bedre enn for kort tid siden. 
Klagen til kommunen fra sist møte i samarbeidsutvalget har ført fram. 
 
 

 



 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

Orientering fra elevrådet:  
- Det er ønske fra elevene om et sommerball for 10. trinn, tilsvarende 

arrangementet i fjor. FAU forstår ønsket men kan ikke ta ansvar for dette da tiden 
som trengs til planlegging blir for knapp.  
 

Elevsak med politiinvolvering:  
- Anne-Marthe informerte om hendelsen som skjedde 19. april. Av hensyn til de 

involverte og gjeldende taushetsplikt kan detaljer ikke gis men FAU støtter 
tiltakene som er gjort og er glade for at skolen var så raskt ute med informasjon 
til foresatte. Imidlertid er der klasser som ikke har fått informasjon utover mailen 
fra FAU 23. april, dette tar rektor opp med kontaktlærerne det gjelder. 
 

Gruppene 
- Natteravn 

Intet nytt. 
 

- Hjem/skole 
Det er avtalt aktuelle datoer for høsten med Aslaug Neteland og Tone 
Warhaug fra kommunens oppsøkende ungdomstjeneste. Tar dette også opp 
på neste FAU-møte.  

 
17.mai 

- Rektor lager til en invitasjon som sendes ut til elevene. Det kom spørsmål om 
noen av foreldrene / klassekontaktene forventes å delta i skoletoget: dette skal det 
allerede være ført opp navn til fra første foreldremøte i august. Erlend frakter og 
henter flagg og faner til/fra Ruten.  

 
Eventuelt 

- Møte i samarbeidsutvalget / skolemiljøutvalget avholdes tirsdag 15. mai. 
  

- Årsmøte i Kommunalt Foreldreutvalg avholdes 28. mai på Iglemyr skole. Erlend 
stiller fra Lundehaugen; fint om èn person til kan være med som observatør. 
 

- Vedtekter for FAU distribueres sammen med dette referatet og tas opp på neste 
møte. Eventuelle innspill / forslag til endringer meldes Erlend på 
erlend.kveinen@lyse.net. 

 
 
Neste møte blir tirsdag 5. juni kl. 19.00 på personalrom Lundehaugen.  
 
Saker meldes til siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no  
 
 
For Lundehaugen FAU 
 
Erlend Kveinen 
referent 
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