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Samarbeidsutvalget Lundehaugen ungdomsskole

1/19-20
Onsdag 6. november 2019 kl 15-16
Lundehaugen ungdomsskole
Thor Magne Seland
Jone Siqveland

Deltakere: Thor Magne Seland (FAU), Solveig Sæbø Rosland, Tor W. Høyvik (politisk oppnevnt 
representant), Annika Wignäs (lærer), Kristin Bjelland (andre ansatte), Cecilie Louise Falkeid 
(elevrådsleder 10B), Milla Sofie Hansen (elevråd 9C), Hilde K. Miljeteig (ATV 
Utdanningsforbundet), Jone Siqveland (rektor)

Referat 
sendes 
også:

Kommunaldirektør Pål Larsson, politisk sekretariat og ansatte Lundehaugen ungdomsskole. 

Forfall: Thor Magne, Annika

SAK
1/19-20

2/19-20

Konstituering
Thor Magne Seland (leder)
Solveig Sæbø Rosland (nestleder)
Jone Siqveland (referent

MØTEPLAN VÅREN 2020
8.januar, (4.mars), 3.juni

3/19-20 INFORMASJON 
FAU:  Ingen nye saker - viser til FAU referatene

Elevrådet
Elevene opplever seg hørt og får bidra i skolen.

Ansatte
Usikkerhet knyttet til antall elever neste skoleår (ref. ny Bogafjell 
ungdomsskole). Blir det en overtallighetsproblematikk blant ansatte ?

Fra rektor
Forsterket avdeling vil sannsynligvis vokse til neste skoleår.
Vil i så fall bli en kapasitetsutfordring ift lokaler for FA.

4/19-20 Innspill til ny Økonomiplan (blir offentliggjort torsdag 30.oktober)
SU peker på:

Behov for oppgradering på Lundehaugen ungdomsskole: 
Eksempelvis toalett/sanitære forhold, spesialrom, inventar i aula, 
garderober, gulv i gymsal pg ovner i klasserom. I tillegg (som 
nevnt over) behov for ytre vedlikehold av skolen. Ønsker en 

●

  Side 1 av 2



5/19-20

6/19-20

7/19-20

Status ombygging FA-lokaler
Se over

Søknad om øvingslokale for Ganddal skolekorps
Lundehaugen stiller seg positive til at Ganddal skolekorps har 
øvingslokale i aula. Men, slik romkapasitet er på skolen i dag har 
dessverre ikke skolen mulighet for å møte kravene om lagringskapasitet 
for korpset. Skolen rapporterer om utfordrende lagerkapasitet fra før. 
Lundehaugen er gjerne med på befaring om det er ønskelig.

Eventuelt
SU avtalte at kommende innkallinger legges direkte i Outlook

Jone Siqveland
rektor

grundig befaring av bygg/lokaler.
Romkapasitet forsterket avdeling: Viktig at brakkeriggen ikke blir 
en «sovepute». SU forutsetter at brakkerigg rives/flyttes og at neste 
byggetrinn for FA (trinn 2) settes i gang.
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