
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 
 

Dato: Tirsdag 28.03.2017 
 
Tid: Kl. 19:00 – 19:50 

 
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 8E/9F Standnes, Øyvind M/V  

X 8F Svendsen, Marthe Vierli MEDL  

X 9A/10A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 9C Tveita, Klaus MEDL Natteravn 

X 9D Whyte, Anne-Barbro MEDL  

X 9E Pedersen, Trond Riska VARA  

X 9G Rødland, Odd Inge MEDL  Natteravn 

X 10B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem & skole 

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  



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

Saker: 
 

- Godkjenning av innkalling 
 

o  Ingen kommentarer til innkallingen. 
 
 

- Orientering fra rektor 
 

o Sykefraværet i staben er på vei ned. 
 

o Ansettelser for skoleåret 2017-18 pågår. Ny tysklærer er allerede på 
plass og intervjuer til stillinger innen norsk, engelsk og 
spesialpedagogikk er i gang. 
 

o Storefriminutt utvides fra 35 til 40 minutter for neste skoleår. Dette 
for å gi elevene bedre tid til å spise. 
 

o Nytt ordensreglement utarbeides dette semesteret. Det vil bli sendt 
på høring til elevrådet og samarbeidsutvalget. 
 

o 9. trinns musikkforestilling avholdes 11. mai i Sandnes Kulturhus 
med to forestillinger. 
 

o Skolens uteområde rustes for tiden til en viss grad opp. Nytt skilt og 
nye benker er på plass; skolen har også fått tilbud om en 
skaterampe: se under Eventuelt. 
 

 
- Elevrådet 

 
o Julie og lærer Annika Wignäs har vært i møte med 8. trinn og skal i 

tilsvarende møte med 9. trinn. Formålet er å sikre at disse trinnenes 
innspill og synspunkter blir tilstrekkelig hørt i rådet. 
 

o Tilbakemelding på 10. trinns yrkesmesse før jul har vært 
utelukkende positive. Både lærere, foreldre og elevene selv har gitt 
god feedback på arrangementet som gir et innblikk i hvilke tilbud og 
muligheter trinnet står overfor med tanke på videre utdanning.   
 

 
 

- Hjem & skole 
 

o Foreldremøtet med Tone Warhaug og Aslaug Neteland om nettvett 
avholdes i aulaen tirsdag 4. april kl. 18:30. Julie og Elisabeth bidrar 
med sitt gode innlegg fra foreldremøtet i november. FAU -
representanter oppfordres til å delta. 
  
 

  
 



LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

- Natteravner 
 

o Årsrapport for 2016 er sendt Tryg Forsikring (takk til Sveinung). 
Driftsstøtte på kroner 2500,- er mottatt på konto. 

 
 

- Avslutning for 10. trinn 
  

o Årets formelle avslutning for 10. trinn blir på Fredheim Arena 21. juni kl. 
18:00 og utover. Det er tradisjonelt skolen og 9. trinns 
foreldrerepresentanter som arrangerer denne festen. Revidert forslag til 
kjøreplan er forelagt rektor Randi og koordinator fra FAU Klaus Tveita. Når 
eventuelle kommentarer er hensyntatt, sendes planen til klassekontaktene 
for videre planlegging (aksjon: Erlend). 

 
 

- Eventuelt 
 

o  Skolen har fått tilbud om å sette opp en skaterampe på uteområdet 
fra firmaet Betongpark. Midler om dette kan søkes fra Frifond slik at 
skolen ikke belastes noen utgifter. Både skolen og FAU stiller seg 
positiv til dette initiativet; kontaktpersoner fra vår side er inspektør 
Sonja Lie (skolen) og Erlend Kveinen (FAU). Momenter som må 
avklares er plassering i skolegården, søknad om støtte, oppføring av 
rampen og pliktig regelmessig vedlikeholdsprogram. 
 

o  Det kom opp et spørsmål hvorvidt det finnes en skriftlig guide eller 
beste praksis for klasseturer. Det korte svaret fra skolen er at en slik 
guide ikke eksisterer; dersom lærer er med på turen defineres den 
som skoletur og skal dermed være gratis for elevene. Turer i privat 
regi har lærer i kraft av sin stilling ikke anledning til å være med på 
og skal så langt mulig legges til fridager for elevene. 
 

o  Spørsmål til avvikling av 17. mai-tog tas opp på neste møte. 
Foreldrerepresentanter til dette ble notert på de klassevise møtene i 
august. FAU må sørge for å hente flagg og faner og bringe disse 
tilbake til skolen etterpå. 

 
 

- Neste møte: 
 

o Tirsdag 2. mai 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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