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Saksliste og referat   
 

Tirsdag 3.desember 2019 

19:00 – 20:00  

Personalrommet på Lundehaugen ungdomsskole  

Deltakere 
8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 

Trine Langøen 
Vos 

Trond Nygård  Thor Magne 
Seland  

Elsi Hadland 
(vara) 

Kjetil Svihus  
 

Rosland, 
Solveig Sæbø- 
meldt forfall 
 

Ingen møtt 
 

9A 9B 9C 9D 9E 9F  

Ann Elin Saurdal 
 

Elaine Hansen 
Pettersen 
 

Tove 
Bergkvam 
Skjelbred 

Tveit, Målfrid 
Vignes 
 

 Gjesteland, 
Mona 

Anne Brit 
Øglend  

 

10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 

Kristin Owe Lena 
Dommersnes 

Grønås, Kjersti 
Bjerklund 
 

Svein Arne 
Usken 
 

Nina 
Tengesdal 

Instebø, 
Anders 
 

Asbjørn 
Tonstad  

Rektor  Elevrådet       

Jone Siqveland  Cecilie Louise 
Falkeid 

     

 

Saksnr  

2019/2020  

Sak  Referat  

1 Aktuelt Referat fra møtet 05.11.19 godkjent uten merknader. 
Innkalling godkjent  
 
Orientering uttalelse økonomiplanen. 

2 Rektor har ordet  

 

Informasjon om Robust/resilient 
Et program for å jobbe med psykisk helse på ungdomstrinn. Gir mulighet 
for etterutdanning for lærere (5 kursdager), rettes mot 8 trinn (25 ganger 
over 1 år). Må søke formelt innen januar 2020. Forskningsprosjekt, 50% 
av elevene blir med i programmet, 50% blir ikke med. Planlegges til 
høsten 2020. Innspill: foreldre må gjøres klar over at dette er ett prosjekt. 
 

Leksehjelp og praksis på andre skolen – oppdatering.  

Rektor sjekker opp med andre ungdomsskoler hva som er vanlig praksis 

og gir tilbakemelding til FAU. 

LUS – etter behov 

Lurahammeren – en dag etter skoletid 

Skeiane – etter behov, tre dager per uke (lengre økter enn LUS) 

Øygarden - mandag til torsdag (før og etter skolen) – forsøksprosjekt 

sammen med barneskoler i området.  

 

Kan studenter fra UiS være aktuelle til å bistå i leksehjelp? LUS ser på 

måter å finne andre som kan bidra inn ved sykdom, har per nå en liten 

vikarpool. 

Oppdatering Bogafjell ungdomsskole.  

8 trinn – 52 elever tilhører Bogafjell og Buggeland 

24 ønsker å fortsette på LUS 

28 flytter til Bogafjell 
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Saksnr  

2019/2020  

Sak  Referat  

Rektor kommer tilbake med mer informasjon for hvordan man skal 

planlegge neste års 9 trinn.  Det vil bli en mindre klasse på trinnet. 

 

Spørsmål fra representant i FAU – oppdatering av læreplan – endringer – 

kan rektor ta en gjennomgang på et møte? Aksjon: rektor tar dette opp 

som egen sak på et møte til våren. 

3 Oppdateringer  

• Natteravn  Det kjøpes inn en lommelykt til hver base, et førstehjelpsskrin og 
en ryggsekk. Fant i skriv fra Tryg at de skal gi førstehjelpsskrin som 
en del av pakken– Elaine sjekker. 

• Juleball  Møte i dag, i gruppen. 256 personer er meldt på så langt. Legge ut 
på klassesiden at man ikke er påmeldt før man har betalt. Kåringer 
– dette året – prins og prinsesse. Har nok foreldre. 

4 Orienteringer  Elevrådsmøte- kanskje bruktmarked av juleball kjoler neste høst? 
BUBS – fikk midler til sofaer. 
Har vært på seminar om de nye læreplanene. 

5 Eventuelt  
  

1. Trafikksikkerhetstiltak? Veldig mørkt på skoleveien. Kan vi 
arrangere kurs rundt dette? Kan Tryg komme med reflekser? 

2. Polentur 10 trinn. Foreldre fra 8 trinn har tatt kontakt. Vet ikke 
hvem som skal være med- mulig noen skal skifte skole. Skal vi 
fortsette med å reise til utlandet?  Tas opp i FAU neste måned – 
hva er alternativene? Hvordan kan man få tak i midler uten å drive 
dugnad? Det må opprettes egne sparekontoer. Hva med å reise til 
Oslo 22 juli monumenter i stedet? Viktig at det ikke må bli en ren 
shoppetur i stedet. Elev: viktig å ikke fokusere for mye på turen i 
tilfelle noen ikke blir med. Dyr tur, over 8000 kr per person. Er 
dette en FAU sak? Ikke formelt, men her sitter representanter fra 
alle klasser. 

3.Utstyrspool for lavinntektsfamilier. Som et tiltak i regi av plan 
mot barnefattigdom, er det etablert en utstyrspool på AKS. Målet 
er å bidra til at barn som tilhører lavinntektsfamilier, kan få delta 
på skolen arrangementer/turer ved å låne utstyr som trengs i 
utstyrspoolen. Skolene vet hvem disse elevene er og gjør selv 
vurderingene i forhold til hvem som har behov. Det oppfordres til 
å være rause i vurderingene.  

Ordningen er tenkt å gjelde enkeltelever. AKS har ikke fritidsutstyr 
til felles bruk for grupper som eksempelvis lavo, kano og 
tilsvarende. Det er viktig at ordningen skal fungere diskre og all 
kontakt med AKS skal skje gjennom skole og ikke via foreldre.   

Skal vi opprette en FB gruppe? Der vi kan dele aktuelle artikler 
etc? Ansvar: Leder/sekretær. Tips om artikkel: 
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pLxyy1/1-plass-i-
konkurranse-du-nevnte-aldri-at-jeg-kom-til-aa-sitte-fast-i-
tunnelen-mamma 

Neste møte: tirsdag 07.01.20 fra kl 19:00 – 20:00 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pLxyy1/1-plass-i-konkurranse-du-nevnte-aldri-at-jeg-kom-til-aa-sitte-fast-i-tunnelen-mamma
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pLxyy1/1-plass-i-konkurranse-du-nevnte-aldri-at-jeg-kom-til-aa-sitte-fast-i-tunnelen-mamma
https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pLxyy1/1-plass-i-konkurranse-du-nevnte-aldri-at-jeg-kom-til-aa-sitte-fast-i-tunnelen-mamma

