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Saker 20.09.2022  

 

Sak 
nr 

Sak Ny/ 
oppfølging 
av sak 

Enighet om 

20/22 Konstituering av nytt SU  SU ble konstituert for skoleåret 2022-2023 
Foreldrerep: Kerstin Rossavik (Fau leder)  
Elever: Kine Hult 10c, Malin Høie 10b 
Politisk repr: Sunniva Nybø 
Ansatte: Elin Vestersjø, Silje Gustafsson, Steffen 
Wallace, (forfall) 
Konstituert rektor: Pål Tønnesen 
 

21/22 Oppstart av nytt skoleår ved 
rektor 

fast Fin oppstart. Små klasser på 8 og 10. trinn. 
Rektor, Anne Lunde har utviklingspermisjon fram til 
oppstart januar 2023. Pål Tønnesen er konstituert 
som rektor i hennes permisjon.  Lunde skole er nå 
en skole med ca 210 elever. Merker at skoleåret 
begynner å finne sin form. Skolen viderefører 
leksehjelptilbudet med House of Math en time i uka 
på alle trinn. Vi er inne i en gjennomføringsfase for 
Nasjonale prøver på 8 og 9 trinn. SU vil bli orientert 
om dette i senere møte når resultater foreligger. 10 
trinn sin plan mot eksamen er satt opp. Vi har en 
foreløpig dato på lokalt gitt eksamen 2. juni 2023. 
Sentralt gitt eksamen ligger i mai. Elevene får 
kunngjort trekkfag 12. mai klokken 0900. Videre 
utvikles Universitetsskolesamarbeidet og vi har hatt 
inne studenter i ulike settinger. Per nå har vi 20 
studenter i praksis hos oss. Vi har også emnet Det 
teknologiske klasserommet der 5 studenter har 
deler av undervisningen sin på Lunde skole og 
prøver ut opplegg i ulike klasser dette semesteret. 
Skolen har godt utbytte av 
universitetsskolesamarbeidet, vi utvikler kunnskap 
sammen.  
Skolen skal videre arbeide sammen med Gosen 
skole og UIS om en utvikling av vurderingspraksis. 
Dette samarbeidet er en del av DeKom prosjektet 
som vil vare ut 2023. Vi legger videre opp til en 
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temauke i uke 42 der vi skal jobbe mot TV aksjonen 
som er viet Leger uten grenser.   

22/22 Informasjon fra elevråd om 
skolemiljøtiltak 

fast Silje og elevrepresentantene informerte. Elevrådet 
er nå i gang med å konstituere seg. De har hatt sitt 
første møte og tenker at de skal jobbe med 
skolemiljøutviklende tiltak. De tenker opplegg og 
markering av verdensdagen for psykisk helse, en 
markering av Pride og videreutvikling av sosial 
kompetanse. Det er også satt i gang 
friminuttsgrupper.  

23/22 Informasjon fra FAU om 
tiltak 

fast FAU sitt første møte avholdes etter SU møtet. 

24/22 Informasjon fra ansatte fast Elin informerte om skolemat. Skolemat tilbudet har 
blitt tatt godt imot av elevene. Elevrepresentantene 
er enige i det. Godt samarbeid med de ansvarlige i 
kommunen. Veldig glade for at vi har en kantine 
som kan brukes i denne sammenhengen. Har gjort 
det mye enklere å komme i gang. Elevene sier at de 
holder seg oppdatert på snap chat om tilbudet. Det 
serveres mat mandag onsdag og torsdag.  

25/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.22 fast Rektor informerte om at vi har en 
budsjettoverskridelse som skyldes merkostnader i 
forbindelse med lønnsavtale under deler av 
coronaperioden.  

26/22 Nye skolekretsgrenser i 
Hundvåg kommunedel? 

ny Rektor informerte om at prosessen ikke er landet 
politisk enda. Vi har SU vedtak fra i fjor der vi ønsker 
nye skolegrenser som fører til at elevene fra 
Roaldsøy skole får Lunde skole som nærskole.  

27/22 Orientering om skolerute 
23/24 

ny Rektor informerte om hvordan vi ser for oss 
skoleruten for skoleåret 23/24. 
Utdanningsforbundet har ikke enda vært involvert 
pga pågående arbeidskonflikt.  

28/22 Eventuelt fast Rektor orienterte om streik. Vi vet ikke om vi blir 
berørt av streik. Blir vi berørt vil skolen organisere 
tilbud der det er mulig.  

    

 

 

Møteplan skoleåret 2022/2023 

Tirsdag 20.09.2022 kl.16.00-18.00 

Tirsdag 22.011.2022 kl.16.00-18.00 

Tirsdag 24.01.2023 kl. 16.00-18.00 

Tirsdag 21.03.2023 kl.16.00-18.00 

Tirsdag 23.05.2023 kl.16.00-18.00 

 



Møtene legges i forkant av FAU-møtene  

 


