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Saksliste og referat   
 

Tirsdag 5.november 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  

Tor Angell Kjetil Svihus  
 

  Elin Remme 

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

Ann Elin Saurdal 
 

Elaine Hansen 
Pettersen 
 

Tove 
Bergkvam 
Skjelbred 

Har meldt 
avbud 
 

 Anne Brit 
Øglend  

 

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

Kristin Owe Lena 
Dommersnes 

Maren 
Osmundsen 

Svein Arne 
Usken 
 

Nina 
Tengesdal 

Hilde Klough 
 

Asbjørn 
Tonstad  

Rektor  Elevrådet  På besøk  På besøk     

Jone Siqveland  Cecilie Louise 
Falkeid 

     

 

 

Saksnr  

2019/2020  

Sak  Referat  

1 Aktuelt Referat fra møtet 01.10.19 godkjent uten merknader. 
 
Planlegging av året, datoer for FAU skoleåret 2019/2020: 
3/12, 7/1, 4/2, 3/3,5/5, 2/6. Møtet i april 2020 utgår grunnet påske. 
 
KFU – første møte 06.11.19. Møteinnkalling videresendt til nestleder.  

2 Rektor har ordet  

 

Elev- og foreldreundersøkelsen Lundehaugen u. 2019. Elevene 

gjennomfører denne på skolen i uke 46. Foreldreundersøkelsen har 

tradisjonelt dårlig svarprosent, 20-25%. Går ut som ranselpost neste uke.  

Hvordan få en høyere svarprosent? 

 

Diskusjon i FAU: Kan man ha en konkurranse? Kan koden sendes på tekst i 

stedet for ranselpost?  Litt forvirrende med flere brev om man har flere 

barn på skolen. Ønsker at denne undersøkelsen skal bli mer digitalisert. 

Kan man ha et foreldremøte der man snakket om undersøkelsen? Kan det 

være en post på 10 trinn møte? Foreldrene må vite at det brukes til noe. 

Forslag -  konkurranse mellom klassene, pizza som premie.  

3 Leksehjelp Startet opp i slutten av oktober. Forskjellig praksis på ulike skoler. På 

Lundehaugen mandag onsdag og torsdag. Usikkert hvor mange som 

benytter seg av leksehjelp.  

Rektor: Leksehjelp i grunnskolen er stort sett fokusert til barneskolene.  

Bør tas opp på utviklingssamtalen hvis det oppfattes av læreren at de kan 

nyttiggjøre seg av tilbudet.  
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Saksnr  

2019/2020  

Sak  Referat  

Aksjon: Rektor sjekker opp med andre ungdomsskoler hva som er vanlig 

praksis og gir tilbakemelding til FAU.  

4 Oppdateringer  

• Natteravn  I gang både på Bogafjell og Ganddal. Tenker at det til våren settes 

opp vakter frem til høstferien. Prioriterer å gå på fredager og 

lørdager. Avtale med Tryg forsikring går videre fram til 2022. Det 

kan søkes om økonomisk støtte fra dem til våren. Tenker å kjøpe 

inn førstehjelpsskrin og god lykter. Forslag om at man kan kjøpe 

inn sekker som utstyres med litt snacks som tas med ut på runden.  

Aksjon: Komiteen kommer med forslag til innkjøp neste FAU 

• Hjem og skole Aksjon: Ikke aktuelt før våren 2020, saken settes da tilbake på 

dagsorden. 

• Juleball  Anders Instebø skal være med å organisere.  Ellers alt i rute. 

5 Orienteringer  Informasjon fra elevråd 

• Forum i København, elev fra Lundehaugen skal bli med. 

Først til Oslo, før jul, og videre til København for å møte 

internasjonale politikere. 

• Har gjennomført Hei Verden arrangement. 

• BUBS - Ønsker hærverkskonto og sofa som strakstiltak. To 

elever skal møte til fra Sørbø, tips fra FAU leder om å lage 

en strategi i forkant. 

• Juleball: Avholdes audition til underholdning 
 

Rektor 

• Chromebook – en har tatt fyr, alle er tatt inn. Det er ennå 

ikke funnet grunnet til hvorfor aktuell CB tok fyr. Ingen CB 

vil bli levert ut før de har funnet ut hva som har skjedd. 

6 Eventuelt  
  

Svømmeundervisning i 9 trinn, manglende vakt i jentegarderoben. 

Har blitt meldt inn som problematisk. Kun mannlig lærer med i 

svømmeundervisningen dette året. 

 

Forslag fra FAU 

• Kan badevakten benyttes? 

•  Er dette et hygiene spørsmål, eller er det et mobil 

spørsmål?  

• Kan læreren ta en samtale med elevene på 9 trinn?  

• Kan helsesøster være en ressurs ift informasjon om 

hygiene? 

Neste møte: tirsdag 03.12.19 fra kl 19:00 – 20:00 

 


