
Referat fra FAU møte 18.01.22 

 

Tilstede:  Anne Lunde, Kerstin R. Lunde, Karianne Ree, Anne lise Wagle, Monica Sunde, Asta Eir 

Eymundsdottir, Kjersti Berge Thorsen, Inger Lill Holten, Lilli Anne Jacobsen Grong. 

 

1) Godkjenning av referat fra forrige møte uten kommentarer. 

 

2) Oppdatering fra møte i samarbeidsutvalget (SU) 

 

a. Skolen er nå på grønt nivå i forhold til koronaberedskap, kantina åpner igjen for fullt 

torsdag 20.01 

b. Hospitering for elever på 9. trinn utgår pga pandemi. 

c. House of math har akkurat startet opp igjen etter nedstenging pga pandemi. 

d. Tilbakemelding fra lærere angående bytting av nivåer i forhold til Covid, de har vært 

fornøyde med informasjon fra kommunen og at alle overganger har vært ryddige. 

 

3) Nytt fra rektor: 

 

a. Det jobbes med LGE (lokal gitt eksamen) oppgaver for oppgavebanke. 

b. 10. trinn skal ha prøvemuntlig i uke 5, den dagen blir det praktisk kunst og håndverk 

for hele 9. trinn. 

c. Vinterball planlegges en torsdag for vinterferien (24.02.22) 

d. Rektor underretter om at det er noen elever som eksperimenterer med 

røyk/rus/hasj.  Skolen har tett samarbeid med etatene.  Det har også blitt gitt 

beskjed til foresatte for de elevene skolen kjenner til.  Det viser seg at ungdommene 

henger litt rundt skolene på kveldstid samt i byen (byterminalen).  Skolen 

samarbeider med uteseksjonen og politiet. 

e. Det pågår et arbeid angående skolekretsgrenser.  Det er fremmet forslag om at 

Lunde tar i mot elever fra Skeie og Roaldsøy og at Austbø tar i mot elever fra Buøy og 

Hundvåg.  Det planlegges at FAU Lunde lager en høringsuttalelse når dette forslaget 

kommer ut for høring.  

 

4) Natteravner:  Det mangler fremdeles navn fra noen klasser, purring blir sendt ut i løpet av de 

neste dagene.  FAU leder har oversikt over dette. 

 

5)  17. mai:  FAU leder kontakter leder på Skeie med henblikk på oppstart av forberedelser for 

17. mai feiringen. 

 

6) Nytt fra bydelsfau:  Ikke vært noe møte ennå, vår representant i bydelsfau følger opp. 

 

7) Eventuelt: 

 



a. Forslag om at vi på neste FAU møte får oversikt over FAU sin økonomi og ser hva vi 

kan bidra med for skolen. 


