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Saksliste og referat   
Tirsdag 4.februar 2020 

19:00 – 20:30  

Personalrommet på Lundehaugen ungdomsskole  

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

Trine Langøen 
Vos 

Trond Nygård  Thor Magne 
Seland  

Lisa Angell Kjetil Svihus  
 

Ikke møtt Elin Remme 
 

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  Andre     

Jone Siqveland  Cecilie Louise 
Falkeid  
 

Marny Holm 
(8E) Polen 
komite 

    

 

Saksnr  

2019/2020  

Sak  Referat  

1 Aktuelt Referat fra møtet 07.01.20 godkjent uten merknader. 
Innkalling godkjent. 
 
Polentur.  
Marny Holm fra 8E også møt ift komite arbeid. Lite klart hva som 
skjer videre for 8 trinn. De som nå er i 9 trinn skal på tur høsten 
2020. Hvordan organiseres dette? Initiativ fra foreldre, gjøres 
trinnvis og ikke klassevis. Overordnet komite som har jobbet 
selvstendig, uten innspill fra foreldrene. Mye dugnadsarbeid. 
Aktive fredreiser eller hvite busser er organisatorer. Bra opplegg. 
Mye dugnad, kan FAU bidra inn? Noen opplever det er varierende 
erfaringer på tur. Oppleves som rimelig dyrt. Viktig at foreldrene 
jobber med barnas opplevelse av turen. Skulle ønske det lå tettere 
opp mot pensum. Uenighet om FAU skal være involvert eller ikke.  
Burde andre turer vurderes?  Interne turer i Norge? Oslo, Nord-
Norge? Kan også reise uken før skolestart?  
Bekymringer fra rektor: 1) Økonomi/ekskludering. 2)Det må være i 
høstferien.2) Rektor kan i fremtiden ikke innvilge permisjon for 
skoledager til reisen. 
 
Ekstra opplysning etter møtet: For de som arrangerer tur via 
Aktive Fredsreiser tar de seg av søknaden om støtte. Dette har 
nok blitt inkludert for flertallet av Polenturene som har vært 
arrangert ved LUS tidligere. 
 
Oppsummering: 
FAU skal ikke involveres, 8 trinn må lage komite selv. 
Kan det søkes om statlige midler? Det er ikke gjort på LUS 
tidligere. Kan 9 og 8 trinn søke om midler? 
Klassekontaktene må huske på nye elever som starter i 9 klassene 
til høsten etter endringer på hele trinnet. 
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2 Rektor har ordet  

 

Oppdatering Bogafjell ungdomsskole 
29 av 8 klassingene skal til ny skole. Info er sendt ut til alle 
foreldrene på 8 trinn. Neste år er det 4 klasser på 8 trinn, 6 klasser 
på 9 trinn og 6 klasser på 10 trinn. 
Oppdatering trafikksikkerhet/belysning utenfor LUS 
Denne saken har vært aktuell lenge. Mastene, det er brudd i 
bakken, usikkert hvordan dette kan fikses. Monterer nå 3 lamper 
på vegg, bekreftet 24.01.20. 
Foreldre/elevundersøkelsen, resultater 
Foreldreundersøkelsen svarprosent 34,7% (opp fra cirka 25% i 
fjor), elever 92%. Gode resultater fra elevundersøkelsene. Svakest: 
elevdemokrati, medbestemmelse. Gode resultater ift mobbing. 
Foreldre – vanskelig å lese noe av tallene, få informanter. 

Kles-/merkepress, henvendelse fra foreldre 
Det har kommet noen henvendelser om at det opplever økt press 
rundt klær på ungdomsskolen. Oppleves dette som en generell 
utfordring? Hvilken rolle kan vi alle spille? Diskusjon. 

3 Oppdateringer  

 Natteravn  Sekkene er på plass, ingen annen ny informasjon. Kan det sendes 
ut tekst til alle klassene som kan publiseres på FB om oppmøte. 
Spurte også om reflekser, fikk 160 stykker som man kan dele ut. 
Legges ut på de to basene til utdeling. 

 Juleball  Endelig oppstilling av økonomi på møtet i mars 2020. 

  Hjem og skole Foreldremøte: Foreldremøtet blir 16.03.20 kl.19-20 (mulig litt 
mer enn en time). Foreldre kan inviteres til kaffe/fingermat før 
eller etter møtet, komiteen tar en beslutning på dette. 

 
Jone sjekker at aulaen er booket. Komiteen lager plakater som 
legges ut på skolens hjemmeside, og legges ut på alle FB-sidene. 
Rektor sender informasjon på Transponder. 

4 Orienteringer fra elevråd Evaluering av juleballet, veldig bra. Problemer med opptreden, 
lyden fungerte ikke skikkelig.   
 
Skoleveien er litt kaotisk, ikke alle har lys eller refleks. 
 
Toalettene er nå stengte i timene grunnet hærverk, kun åpne i 
friminuttene. 

5 Eventuelt  
  

Sak angående bursdagsfeiringer v/FAU representant 8E.  Skal alle 
bli invitert? Ulik praksis i klassene, hva gjør vi med dem som ikke 
har blitt invitert? Skal FAU mene noe om dette? Oppfordre i 
klassen om at man skal skal forsøke å unngå utestenging. 
 
Flere prøver på en dag. Kan dette unngås? Elevrådet – i 10 klasse 
kan det skje det er flere prøver på en dag, men kanskje unngå det i 
8 og 9 klasse. Elevene må lære seg disponere leksene selv, men 
det kan være litt stort press for noen. Skeiene ungdomsskole har 
som praksis at de lager en prøveplan og lærerne må plotte inn 
sine prøver slik at det blir bedre porsjonert ut for elevene. 
 

 

Neste møte: tirsdag 03.03.20 fra kl 19:00 – 20:00 


