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Samarbeidsutvalget Lunde skole 

Tilstede:  

Foreldre rep: Kerstin Rossavik (Fau leder)  

Elever: Sofie HultSimensatd 10c, Malin Høie 10b 

Politisk repr: Sunniva Nybø 

Ansatte: Elin Vestersjø, Silje Gustafsson, Steffen Wallace,  

Konstituert rektor: Pål Tønnesen 

 

Endret møtedato på grunn av frist høring nye skolekretsgrenser.  

 

Saksliste til møte 08.11.2022 

Sted: Personalrommet på Lunde skole 

Tidsramme: 1600 – 1800 

Forfall meldes Pål Tønnesen – pal.tonnesen@stavanger.kommune.no  
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Sak 
nr 

Sak Ny/ 
oppfølging 
av sak 

Enighet om 

29/22 Informasjon ved rektor Fast • Gjennomført temauke, gode 
tilbakemeldinger fra elever, foresatte og 
ansatte. Godt utgangspunkt for læring. 
Samlet inn over 50 000 kr til tv aksjonen.  

• Utviklingssamtaler gjennomføres nå.  

• Praksisskole – vi har hatt mange studenter i 
praksis hos oss denne høsten.  

• Kjøpte læreverk. Skolen har kjøpt inn nye 
læreverk i naturfag og samfunnsfag på alle 
trinn. Det er kjøpt læreverk i KRLE til 8. 
trinnet og et klassesett i engelsk per trinn. 
Læreverkene er kjøpt for ekstratildelingen 
som er øremerket til dette.  

30/22 Nasjonale prøver Ny • Gjennomgang av resultater. Resultatene fra 
årets nasjonale prøver ble gjennomgått. 
Rektor informerte om hvordan resultatene 
brukes for videre læring.  

30/22 Informasjon fra elevråd om 
skolemiljøtiltak 

Fast • Gjennomførte markeringer i forhold til 
verdensdagen for psykisk helse og pride.  
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• Elevrådet deltok i forbindelse med 
temakveld og hadde kakesalg etter 
skolejoggen.  

• Flere representanter fra elevrådet var 
bøssebærere i forbindelse med årets tv-
aksjon.  

• Det planlegges vinterball 15. desember.  

• Elevrådet har laget uttalelse til høring om 
nye skolekretsgrenser. «Elevrådet på 

Lunde skole går inn for å innlemme 
Roaldsøy skole til skolekretsen vår. 
Argumenter for var blant annet “at da får 
vi flere elever å spille på, både faglig og 
sosialt” (Møte 01.11.2022) 

• Uttalelse sendes inn til høringen.  
32/22 Informasjon fra FAU om 

tiltak 
Fast • Nytt FAU er konstituert og meldt inn til 

Brønnøysund registeret.  

• God oppslutning om temauke.  

• Skal i planlegging av 17. mai 2023 med FAU 
på Skeie skole.  

• Følger opp og deltar i Natteravn prosjektet i 
bydelen.  

• Går i kontakt med elevrådet om 

representant til skolemiljøutvalget.  

• Fau ønsker å ta opp nye 

skolekretsgrenser i Hundvåg 

kommunedel i sitt neste møte.  

33/22 Informasjon fra ansatte Fast • Godt gjennomført temauke.  

• Godt arbeide med studenter fra UIS.  

34/22 Budsjettkontroll pr. 31.09.22 Fast • Skolen har fremdeles et merforbruk på lønn 
dette budsjettåret. Dette i forbindelse med 
koronasituasjonen.  

35/22 Nye skolekretsgrenser i 
Hundvåg kommunedel 

Ny • Uttalelse fra SU: Sendes inn til høring 
 
Forslag til nye skolekretsgrenser i Stavanger er ute 
på høring. For Hundvåg kommunedel er det 
foreslått at elevene fra Roaldsøy skole går til Lunde 
skole når de skal begynne på ungdomsskolen. Det 
vil bety at Lunde skole tar imot elever fra Skeie 
skole og Roaldsøy skole, ikke bare fra Skeie som i 
dag. Austbø vil ta imot fra Hundvåg og Buøy skole. 
Det er også foreslått at området på nedsiden av 
hovedveien fra Tømmervikstraen til Bjørnøybrua går 
til Roaldsøy skole i stedet for til Hundvåg skole på 
barnetrinnet. 
 
For Lunde skole vil dette bety at 
ungdomsskoleelevene møter ungdommer fra ulike 
skoler når de begynner på Lunde skole. Dette er 
viktig for å utvikle nye vennskap mellom 
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ungdommene. En slik endring av skolekretsgrensen 
vil bidra til å utvikle skole og læringsmiljøet på 
Lunde skole samt skape mer likeverdighet mellom 
ungdomsskolene i Hundvåg kommunedel.  
 
Samarbeidsutvalget ved Lunde skole støtter 
forslaget til nye skolekretsgrenser. 
 

36/22 Eventuelt Fast • Ingen saker meldt til eventuelt.  

 

Pål Tønnesen 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 


