
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

Dato: Tirsdag 18.10.2016 
 
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 Braaten, Baard MEDL  

X 8C Ommundsen, Elin MEDL Hjem & skole 

X 8D Rodvelt, Hilde MEDL  

X 8E/9F Standnes, Øyvind M/V  

X 8F Svendsen, Marthe Vierli MEDL  

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9E Dagestad, Susanne MEDL   

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL   

X 10C Frøland, Line MEDL  

X 10D Vik, Sveinung MEDL Natteravn 

X 10E Haugland, Torhild Fosstveit MEDL Natteravn 

X 10G Eiane, Svein Olav  MEDL Hjem & skole 

X Elevråd Nordbø, Julie Høie   

X Elevråd Stangeland, Elisabeth   

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  

X  Neteland, Aslaug  Representant Sandnes 
kommune 

X  Warhaug, Tone  Representant Sandnes 
kommune 



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

-Skolen varsler at man den siste tiden har opplevd uakseptabel adferd på 
niende trinn. Det dreier seg om krenkende språkbruk, gjentatte hendelser 
der enkeltelever er blitt befølt og klådd på, og uønsket distribusjon av 
bilder på nettet. Dette ble varslet inn til lærerkollegiet i uke 40. Skolen har 
tatt saken på alvor og igangsatt følgende aksjoner 
 
- Saken er tatt opp direkte med de berørte elevene og deres foresatte. 
  
- Informasjonsmail er sendt til alle foresatte på niende trinn. 
 
- Aslaug Neteland og Tone Warhaug, oppsøkende ungdomsarbeidere fra   
Sandnes kommune, er orientert og tatt med i videre saksgang. Aslaug 
besøker skolen i nær fremtid for å diskutere det inntrufne med staben. 
Tone vil fredag 28. oktober komme for å snakke med alle klassene på 
niende trinn 
 
- FAU diskuterte på møtet mulige aksjoner fra vår side. Konklusjon: vi 
arrangerer et kveldsmøte for foreldrene på niende trinn tirsdag 8. 
november 19:00 – 20:30 hvor denne problematikken vil bli satt på 
agendaen.  Møtet tilrettelegges og invitasjon sendes ut av følgende 
personer: 
 
- Julie og Elisabeth fra elevrådet 
- Aslaug og Tone fra Sandnes kommune 
- Anne, Susanne og Erlend fra FAU 
- og rektor Randi. 
 
Randi finner tidspunkt for et formøte til planlegging. Øvrige FAU-
medlemmer som har anledning til det anmodes også om å delta den 8. 
november.  
 

 
- Elevrådet 

 
o Intet nytt.  

 
 

- Hjem & skole 
 

o Intet nytt.  
 
  
 



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

- Natteravner 
 

o Natteravnene på Ganddal er godt i gang for høsten og også på Bogafjell 
begynner gruppen å komme i sving. Èn gruppe på Ganddal sliter med at 
det vanligvis bare stiller èn person. Det bemerkes at øverste navn på 
gruppeinndelingen har ansvar for å plukke opp nøkkel og varsle de andre 
i gruppa i forkant om økta. På Facebook kan man med fordel legge til en 
lenke til natteravnenes retningslinjer for hvordan man skal opptre, særlig i 
«skarpe» situasjoner. 

 
 

- Juleball 2016 
  

o En røff kjøreplan for kvelden er utarbeidet av lærer Annika Wignæs. 
Nedsatt komitè fra FAU som dermed blir ansvarlige for arrangementet er 
Øyvind, Hilde og Marthe. Julie og Elisabeth representerer elevene og 
Annika er linken inn mot staben. Komitèen samkjører aktivitetene, tar seg 
av matbestilling og holder kontakten med foreldrene på vaktlistene. 

 
 

- Eventuelt 
 

o  Odd Inge ønsker en endring i kassarutinene. Hittil har FAU sine 
midler stått på en privat basert bankkonto og dette er ikke ønskelig. 
Dersom FAU i stedet registreres som en forening eller foretak i 
Brønnøysundregistrene kan en bankkonto opprettes i FAU sitt navn i 
stedet for kassererens. Dette ble besluttet på møtet. Foreningens 
styre blir FAU-styret. 
 
 

- Neste møte: 
 

o Tirsdag 6. desember 2016 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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