
Møtereferat FAU Lunde skole – 22.11.22 
 

Sted: lærerværelse Lunde Skole 

Til stede:  

 Pål Tønnesen (konstituert rektor) 

 Kerstin Rossavik 10B (leder) 

 Inger Lill Holten 8B 

Catrine Utne Pettersen 8C 

 Kristin Solli 8D 

 9B var ikke representert 

 Monica Sunde 9C 

Tore Malmin Sætre 9D 

  

 10C var ikke representert 

Elin Galteland Skjelbred 10D 

 

Agenda med referat: 

1. Rektor informerer: 
Temauke: 

Kjekt med temauke. Gode tilbakemeldinger. Godt å være tilbake til normalen. Godt med 

ressurser å ta av. TV aksjonen fikk inn 54068,-. 

Skolejoggen ble gjennomført som vanlig. 

 

10.trinn hospiterer på videregående skole. I år er det bare en dag. 10.klasse fikk ikke hospitert i 

9.klasse grunnet Covid. Skolen ønsker å komme tilbake til 2 hospiteringsdager. Det skjer ikke i 

år. 

9.trinn hospiterer i uke 5. Det blir en dag på en videregående skole. Søknadsfrist for 

hospiteringen er 6.desember. 

 

Alle 10.klassinger må skaffe seg MinId. MinId kode må den enkelte bestille. Info kommer. Koden 

er et krav for å søke til videregående. 

 

Perioden med utviklingssamtaler går mot slutten. De fleste er gjennomført. 

 

Rolig Halloween feiring. Det har vært mye foreldre styrt aktivitet for elevene på kveldstid på 



skolen. Veldig bra og inkluderende. 

 

Leirskole, leirskole opphold blir vinter 2023, fra uke 6. Leirskole gjennomføres på Ådneram 

klassevis. 

 

Elevråd er kommet godt i gang. De har satt opp ulike arrangementer inkludert verdensdag for 

psykisk helse. De har også uttalt seg i høringen om endring av skolekrets grenser. Fra skolene er 

det Samarbeidsutvalget og Elevrådet som gir innspill. Høringsfrist er 1.desember. 

Skolen arbeider med sosiale aktiviteter i desember. 

Skolen er invitert til kirken 19.desember. De som ikke ønsker å gå i kirken har tilbud om 

trosnøytral samling på skolen. 

 

2. Nye skolegrenser høring: 
Info: 

For Lunde skole er den relevante endringen at elever fra Roaldsøy skole går til Lunde skolekrets 

og primært har Lunde Skole som ungdomsskole. FAU utarbeider et høringsinnspill og gir dette 

før høringsfristen 1.desember. 

 

Beslutning:  

FAU utarbeider og leverer høringsinnspill 

 

Ansvarlig:  

Kerstin (FAU Leder) 

 

3. Representant til SMU 

Info:  

SMU er skolemiljøutvalget. Her sitter der representanter fra helsesykepleier, 3 elever og skole 

representert med 2 miljøterapeuter. Her jobbes det med miljøfremmende tiltak. Gjennomgår 

elev- og foreldreundersøkelsene. 2 møter pr semester. 

 

Beslutning:  

Inger Lill Holten representerer FAU. 

 

4. Eventuelt 

a. 17.mai kontakt med Skeie Skole 

Info: 8.trinn har ansvar for dette sammen med Skeie Skole. Det blir infomøte mellom 

Skeie og 8.trinn på Lunde. Dette møtet blir i januar. Her bør både klassekontakter og 

FAU delta.  

 

b. Natteravn 

Info:  

Problemer med å få natteravner. Manglende info. Det er et ønske om mer info, 



muligens kan det lette arbeidet med rekruttering til vaktene. 

 

Beslutning: 

Få ut informasjon til klassene om hva oppdraget er, og hvordan dette gjennomføres. 

Denne formidles til klassenes FAU representanter. Infoen distribueres så til klassene. 

 

Ansvarlig: 

Kerstin fremskaffer info. 

Klassenes FAU representanter distribuerer til klassene. 

 

c. Skoleball 

Info: Skoleball gjennomføres 15.desember. Klassekontakter følger opp og skaffer vakter 

til ballet. 

 

d. Info kanal for FAU 

Info: 

Facebook er infokanalen som brukes av FAU både til intern info, men også fra FAU til 

klassene. Det ble diskutert å vurdere et bytte av infokanal fra Facebook til eksempelvis 

Spond. Det ble ikke gjort noen beslutning på nåværende tidspunkt, men er noe vi har i 

bakhodet fremover da det er flere som ikke synes Facebook er en god løsning. 

 

 

Referent: Tore Malmin Sætre 


