
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

Dato: Tirsdag 07.02.2017 
 
Tid: Kl. 19:00 – 20:25 

 
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 9B Askedal, Arne VARA  

X 9C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9E Dagestad, Susanne MEDL Hjem & skole 

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL  Natteravn 

X 10B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem & skole 

X 10D Vik, Sveinung MEDL Natteravn 

X 10E Haugland, Torhild Fosstveit MEDL Natteravn 

X 10G Eiane, Svein Olav  MEDL Hjem & skole 

X Elevråd Stangeland, Elisabeth MEDL  

X Elevråd Nordbø, Julie Høie MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

o Neste skoleår forberedes. Informasjon er sendt til alle barneskolene 
som ligger til Lundehaugen; inspektør og rådgiver besøker de 
aktuelle skolene med det første. Gledelig nok får alle nye 
åttendeklassinger skoleåret 2017-18 plass ved skolen. 
 

o Budsjettallene for kommende skoleår er kommet De hardeste 
innsparingene unngås og det ser ut til at man unngår å kutte 
stillinger i staben. 
 

o Niende trinns musikkprosjekt er påbegynt og det blir to forestillinger 
i Sandnes kulturhus til våren. Muntlige prøver er avholdt på tiende 
trinn. 
 

o Skolens elevundersøkelse er avholdt og resultatene ble gjennomgått. 
Stort sett viser resultatene positiv trend; de områdene der pilen 
peker nedover ble diskutert i plenum. 
 

 
 
- Elevrådet 

 
o Intet nytt å melde. På neste møte blir det valg av representanter til 

bydelsutvalget.   
 

 
 

- Hjem & skole 
 

o Det blir foreldremøte i løpet av mars der Tone Warhaug og Aslaug 
Neteland deltar og informerer om nettvett. I tillegg blir elevrådets 
Julie og Elisabeth med og presenterer innlegget sitt fra foreldremøtet 
i november.  
 

  
 

- Natteravner 
 

o Årsrapport for 2016 til Tryg Forsikring utestår. Sveinung tar denne ballen. 
o På Bogafjell er det heller få nykommere. Man greier foreløpig bare å 

dekke inn fredager. 
o Ganddal opplever noe frafall, det tikker inn avmeldinger til vaktlista fra tid 

til annen. Pr dato er man litt over hundre ravner og det er for lite til å 
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dekke alle vakter i vårsemesteret med bare èn kveld på hver. Forslag til 
hvordan øke rekrutteringen ble diskutert: 
 
- Oppslag i Sandnesposten? 
- Tilbud om førstehjelpskurs til alle ravner (må samkjøres med 
natteravnene sentralt). 
- Innlegg på foreldremøtet for neste års åttendeklassinger i mars. 
- Profilering i 17.mai-programmet. 
- Kryssjekke mot skolens lister fra foreldremøtene i august/september, om 
noen navn har falt ut. 
 
Som et første tiltak sjekkes skolens lister, i tillegg stiller vi på marsmøtet. 
Resten kommer vi tilbake til. 

o Natteravnene får ellers nye jakker i 2017. De gamle jakkene må da 
leveres inn igjen sentralt. 

 
 

- Forespørsel fra byprestene 
  

o Byprestene i Sandnes har henvendt seg til FAU med en forespørsel om 
salg av årskalender. Dette som en inntektskilde for elevene til f.eks 
klasseturer. Overskuddet går til byprestenes arbeid i rusmiljøet. Det var 
enighet om å sende forespørselen videre til klassekontaktene og be dem 
gi klassevis tilbakemelding, ettersom dette nok blir et valg for den enkelte 
klasse med tanke på inntekter til klassekassen. 

 
 

- Eventuelt 
 

o  Klassekontaktene må påminnes om tusenlappen fra FAU som står til 
disposisjon for hver klasse til felles aktiviteter. Juleballet gav et pent 
overskudd så det er midler for alle klasser som ønsker dette 
tilskuddet. 
 

o  FAUs konto er i utgangspunktet ikke for klassevise innbetalinger. 
Dette for å unngå surr og rot, dertil blir det for mye jobb å 
administrere. For øvrig er kontoen nå klar med bankkort og det hele, 
til bruk ved kommende skoleårs juleball. 
 

o  Klaus presenterte Aktive Sandnes – planarbeid for Sandnes i 
tiårsperioden 2017 – 2027 som et innspill fra rådmannen. For vår del 
dreier det seg om å flagge våre ønsker for bruk av arealer til fordel 
for Lundehaugen ungdomsskole. Innspill må leveres bystyret innen 
10. mars. Et forslag til tilbakemelding, forfattet av Klaus, ble lagt 
fram. Innspill fra FAU blir medtatt i revidert utgave av svaret til 
kommunen som Klaus sirkulerer på mail før det videresendes. 

  
 
 

- Neste møte: 
 

o Tirsdag 4. april 2017 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle saker 
meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 
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erlend.kveinen@lyse.net 

 

senest dagen før.  
 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 
referent 

 

mailto:erlend.kveinen@lyse.net
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