
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 06.06.2017 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:55 

 
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 8E/9F Standnes, Øyvind M/V  

X 8F Svendsen, Marthe Vierli MEDL  

X 9C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9E Dagestad, Susanne MEDL  

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL  Natteravn 

X 10C Frøland, Line MEDL  

X 10D Vik, Sveinung MEDL  

X 10E Haugland, Torhild Fosstveit  MEDL Natteravn 

X 10G Eiane, Svein Olav MEDL Hjem & skole 

X Elevråd Stangeland, Elisabeth MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Ingen kommentarer til innkallingen. 

 
 

- Orientering fra rektor 

 
o Annullering av 10. trinns engelskeksamen er en avgjørelse tatt av 

Utdanningsdirektoratet (UDIR) som følge av at tilleggsmateriell til 
eksamenen ulykkeligvis ble lagt ut på It’s Learning en kort tid dagen 
i forveien. Materiellet spredte seg raskt og mange elever var dermed 
kjent med oppgaven før eksamenen startet. Som kjent fra media 
førte feilen til at omtrent femti elever fra Lundehaugen ikke får 
eksamenskarakter i engelsk men blir stående med 
standpunktkarakter. UDIR har nå endret rutinene sine slik at feilen 
ikke skal kunne skje igjen.  
 

o Muntlig eksamen forberedes. Trekk foregår mandag 12. juni, da får 
avgangselevene vite hva de kommer opp i. 
 

o Prøvemuntlig på niende trinn foregår inneværende uke. 
 

o Fredag 9. juni får skolen besøk av høstens nye åttendeklassinger. 
Det har hyggelig nok ikke vært noen klager på neste skoleårs 
klasselister. 
 

o Ansettelser i staben for kommende år er nå klare. Det er blant annet 
på plass en ny IKT-ansvarlig og en ny kontaktlærer. 
 

o Ellers går dagene med til å avslutte inneværende skoleår og 
forberede høstsemesteret. 
 

 
- Elevrådet 

 
o Nesten alt er klart til sommerballet 8. juni. Pynt & lyd kommer på 

plass torsdag formiddag. Det er hentet inn 41 voksne vakter fordelt 
på to skift: 21 fram til klokka 21, 20 fra kl. 21 og ut kvelden. Siste 
skift rydder og koster gulvet etterpå. Budsjettet er på 32 000 kroner 
mens 23 000 kroner er brukt. 
 
 

- Hjem & skole 

 
o Ingen aktivitet siden foreldremøtet sist måned. 
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- Natteravner 
 

o Det er relativt ofte bare èn person som møter opp når det skal gås 
natteravn, jfr. beskjeder på Facebook og i loggboka på bydelshuset. Det 
tyder på at folk lett glemmer vakttidene sine. Undertegnede forsøker å 
sende ut fast en påminnelse på mail/SMS hver uke til de som skal gå 
påfølgende helg. 

 
 

- Avslutning for 10. trinn 
  

o Foreldrekontaktene på 9. trinn har utarbeidet en fin kjøreplan for kvelden 
tirsdag 20. juni basert på tidligere innspill fra FAU.  

 
 

- Eventuelt 

 
o   Det er utarbeidet nytt ordensreglement for skolen som er sendt FAU 

for gjennomsyn i forkant av møtet. Det er lagt vekt på et «positivt 
formulert» språk med mindre detaljer enn før, og ikke for mange 
regler. FAU stiller seg med et par mindre forslag til justeringer bak 
reglementet slik det er forelagt. 
 

o  Utskrift av FAUs vedtekter er også sendt boardet til gjennomsyn. 
Ingen kommentarer eller forslag til endringer er mottatt og de forblir 
derved uendret også neste skoleår. 
 

o  Det er kommet forslag om å innføre Vipps for innbetalinger ved 
større arrangementer, typisk juleballet hver desember. Det er 
gebyrer og årsavgift knyttet til dette men fordelene ved denne 
betalingsløsningen er så store at FAU vil se videre på å innføre dette 
over sommeren.  

 
 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 5. september 2017 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle 

saker meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 
 

erlend.kveinen@lyse.net 
 

senest dagen før.  

 

Dette blir første FAU-møte i skoleåret 2017-18 med en annen 
sammensetning enn nå. Møtet vil også fungere som et årsmøte med et lite 
tilbakeblikk på skoleåret som gikk, og med konstituering av lederverv. De 
som går ut av FAU takkes for innsatsen og ønskes lykke til videre. 

 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 

referent 

mailto:erlend.kveinen@lyse.net

