
Møtereferat FAU Lunde 27.05.20 

Tidspunkt: 19:30, møtet ble gjennomført på Google Meet  
 

Tilstede: Anne Lunde (rektor)  
Astrid Midtbøe Ramstad,  
Thomas Bore Olsen,  
Tone Auer, Anne Lunde,  
Johnny Helgeland,  
Elin Galteland Skjeldbred  
Elin Gabrielsen,  
Lotte Løkeland Hovda,  
Tove Larsen Skåren  
 

Forfall: Laila Veronika Jonassen ( Lasse Berg Andersen skulle  møte for Laila men kom ikke 
med i den nye linken) 
 

Referent: Tove Larsen Skåren 
 

 

1. Møtet startet med ny link da den som lå ute ikke fungerte. I den forbindelse kom ikke Lasse 

Berg Andersen med på den nye linken (stedfortrederen til Laila). 

 

 

2. Referat av 22.04.20 godkjent.  

 

 

3. OTUS: skolen har ansvar for OTUS, det vil bli arrangert i forbindelse med oppstarten av 

skoleåret.  Det er søkt om tilskuddsmidler for kjøp av t-skjorter m.m. Elin Skjelbred forteller 

at det er bevilget 15000 kroner til gjennomføringen av OTUS.  

 

 

4. Bydelsfau: høring om oppheving av SU.   

Forslaget som er sendt til høring omhandler om SU skal avvikles. Rektor, Anne Lunde forteller 

at dette forslaget kommer ikke fra skolene. Høringen omhandler at skolene skal overta 

ansvaret som sørge for et godt samarbeid med foreldrene. Kort sagt,  samarbeidet legges 

ikke ned men ansvarsforholdet legges til skolen.  Pr. i dag har vi både FAU og SU som begge 

deler omhandler foreldresamarbeid. Elin Gabrielsen minner om at NHU sier noe om at 

departementet kan gi forskrift til retningslinjer som en føring til samarbeid mellom skole og 

foreldre. 

 

FAU Lunde er samlet om ønske å beholde et godt samarbeid med skolen men tenker det kan 

komme i en annen form en det som har vært før. Saken skal drøftes videre i bydelsfau den 

09.06.20, Elin Galteland Skjeldbred formidler vider FAU Lunde sine synspunkter. ( Anne 

Lunde booker rom på Lunde skole for bydelsfau møte.) 

 

 



5. Sommeravslutning: Sak inn fra klassekontakt på 9. trinn, kan klassekontaktene arrangere 

sommeravslutning i disse tider? 

Anne Lunde informerer: hva det gjelder 8. og 9. trinn må hver klasse  lage hver sin 

sommeravslutning uten foreldre i skoletiden.  Avslutningen avholdes fortrinnsvis ute med et 

værforbehold. Det er læreren som er ansvarlig for gjennomføringen. Skolen dekker for 

eksempel grillmat og premier til leker om det er ønskelig. Det er ikke lov å låne ut rom på 

skolen til foreldre til slike arrangement.  

 

Avslutningen for 10. trinnet deles på tre ulike dager:   

• 16. juni  for  a og b klassen,   

• 17. juni for c klassen, 

• 18.juni for d klassen. 

Avslutningen blir i kantinen uten foreldre på ettermiddagen. Rektor og lærer holder tale til 

elevene i 10. klasse, det vil bli utdeling av vitnemålet under denne avslutningen. 

Arrangementet vil bli streamet slik at foreldre kan følge avslutningen under talene. 

Representanten fra FAU på 10. trinn deltar som representant for foreldrene disse dagene. 

FAU representanten følger klassen en representerer.  FAU kjøper inn blomster til lærerne på 

10. trinnet.  Anne Lunde sender navn til Tone Auer for hvem som skal ha blomster. Tone Auer 

tar ansvar for innkjøp av blomster til de aktuelle dagene.  

 

 

6. Informasjon fra Anne: 

09.06.20 blir besøksdag for nye 9. trinn for skoleåret 2020/21. Det kommer fortrinnsvis 

elever fra Skeie skole. Med unntak av to elever fra Buøy skole og to elever fra Hundvåg skole. 

Anne Lunde påpeker at det er ønskelig at elever fra Roaldsøy skole skulle vært tildelt til 

Lunde skole. Dette for å bryte opp elevene i større grad med tanke på klassemiljø. Elin 

Skjelbred bringer videre et ønske til bydelsfau at Lunde Fau støtter rektors ønske om en 

større blanding av elevene, som tildeling av elever fra Roaldsøy skole.  

 

1 meters avstand ble fra dagens dato opphevet av regjeringen, foreløpig blir ting som før.  

Avslutning for 8. og 9. klasse kan derfor arrangeres med leker.  

 

Ansettelser: 

En nyansatt som ikke har begynt har sagt opp. Anne Lunde har lagt ut en ny annonse, atten 

søkere har søkt på stillingen, av disse er seks innkalt til intervju.  

 

Annet:  

• Neste bydelsfau møte  9.juni klokken 19:00 på Lunde Skole. Det vil bli arrangert nytt FAU 

møte hvis det er et behov etter bydelsfau møte. Hvis ikke det er et behov anses dette møte 

som det siste FAU møte for skoleåret 2019/20.  

 


