
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen 

Dato: Tirsdag 13.10.2015 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 8B Askedal, Arne VARA  

X 8C Ingebrethsen, Janne Alice V. VARA   

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8E Pedersen, Trond Riska VARA  

X 8F Standnes, Øyvind MEDL  

X 8G Bakke, Eli Eide MEDL  

X 9A Kosmo, Jørn Håvard MEDL  

X 9B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem&Skole 

X 9E Ollestad, Arild VARA  

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 9G Eiane, Evy VARA  

X 10A Tisløv, John Aage MEDL  

X 10B Enoksen, Kirsti MEDL  

X 10F Isaksen, Ronny MEDL  

X Elevråd Brunes, Ida Pollestad  MEDL  

X Elevråd Knudsen, Henrik MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Det var ingen kommentarer til innkallingen. 

 
 

- Orientering fra rektor 

 
o Tiende trinn og begrenset tilgang til besøk på Kiwi: Skolen ønsker 

tilbakemelding fra foreldre på bestemmelsen som ble fattet på sist møte, 
se referat fra september. Det er viktig med feedback på valgt løsning og 
hvordan den fungerer i praksis. 

 
o Foreldresamtaler avholdes i uke 45 og 46. Det forventes at foreldrene 

følger med på It’s Learning. Her legges all faglig informasjon om elevene 
(selvsagt uten innsyn for andre enn eleven selv og foresatte) og 
materialet her utgjør grunnlaget for samtalene. 

 
o I uke 43 er det Hei Verden-aksjonen. Det ligger informasjon på skolens 

hjemmeside i tillegg til at ranselpost er sendt med elevene. Åttende trinn 
arrangerer foreldrekveld torsdag 22. oktober, niende trinn skal ha 
arbeidsdag onsdag 21. oktober og tiende trinn går med 
innsamlingsbøsser tirsdag 20. oktober. For niende trinns jobbdag gjelder 
at minstebetaling er 300 kroner, dette er femti kroner rimeligere 
sammenlignet med 2014. 

 
o Mobbelogg noteres denne uka. Denne tar utgangspunkt i elevenes 

tilbakemelding og er et viktig grunnlag for arbeidet med skolens 
arbeidsmiljø. 

 

 

- Elevrådet 

 
o To refleksbånd er bestilt inn til hver elev, disse deles offisielt ut 

kommende fredag. 
 

o Inntil to sykler inkludert hjelmer blir kjøpt inn til bruk under felles 
turer og utflukter. Midlene til disse og refleksbåndene kommer fra 
Ganddal bydelsutvalg. 

 

 
- Seminar med KFU 

 
o Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) arrangerte kveldsseminar på 

Vitenfabrikken i Sandnes 1. oktober med følgende tema: 
 
Hvordan kan FAU bidra til godt læringsmiljø på skolene? 
 
Lundehaugen FAU var representert ved Erlend Kveinen og dette er 
hovedpunktene fra seminaret: 

https://sandnes.itslearning.com/
http://www.minskole.no/Lundehaugen
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Del 1 - plenum  
 
Hva er KFU? 
  - Kommunalt samarbeidsorgan som møtes 3-4 ganger i  
             skoleåret 

    - Består av èn valgt representant fra hvert foreldreutvalg 
   - Er et hørings- og rådgivende organ for Sandnes 
     kommune 

 
Mandat: 

   - Ivareta barn og foreldres interesser gjennom  
      skole/hjem-samarbeid 
   - Styrke samarbeidet mellom foreldreutvalgene 
   - Bidra til gode forhold med lokalsamfunnet  
    - Skole/hjem-samarbeid 

  - Være et forum for erfaringsutveksling og idèskapning 
 
Lovverk og føringer ble gjennomgått, herunder kvalitetsplanen for 
Sandnesskolen 2015-2018. Andre nyttige nettsider er 
Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Utdanningsdirektoratet. 
 
De enkelte skolers skolemiljøutvalg (SMU) og samarbeidsutvalg (SU) 
ble nevnt i forbigående og vi merker oss at disse to utvalgene ikke 
skal ha identisk sammensetning. I SMU skal representanter for elever 
og foreldre være i flertall. 
 
Altona skole- og ressurssenter presenterte seg under visjonen 
Sammen om læring. Altona arbeider hovedsakelig med elever som 
viser utagerende adferd og har som overordnet mål å skape 
mestringsopplevelser og derved adferdsendring. Altona fungerer som 
et lavterskeltilbud for skolene, veileder og fungerer som et utadrettet 
ressursteam. Det oppfordres til at foreldre ved behov først tar 
kontakt med skolen som så i neste omgang kontakter Altona. 
 
For øvrig ble det nevnt at velfungerende foreldreutvalg har en 
beviselig positiv effekt på skolens arbeidsmiljø. Elevrådene har også 
fått uttale seg til KFU og deres tilbakemelding på gode skolemiljøer 
kan sammenfattes i tre punkter: 
 

   - Venner! 
   - Oppretting og oppfølging av Trivselsleder-rollen  

   - Arrangere felles sosiale aktiviteter for elevene 
 
Plenumsseksjonen ble avsluttet med en lun påminnelse om 
framsnakking i alle situasjoner: unngå å ytre seg negativt over de 
som ikke er til stede eller av ulike årsaker velger ikke å involvere seg. 
 
 
Del 2 – gruppediskusjon 
 
Kveldens tema ble diskutert i grupper med følgende felles 
konklusjoner: 
 
  

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Oppvekst-skoler/Kvalitet-i-Sandnes-skolen/Kvalitetsplan-for-Sandnesskolen-2015---2018/
http://www.fug.no/
http://www.udir.no/
http://www.minskole.no/altona
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   - Synlighet 
   - God kommunikasjon med lærerkollegium og rektor  

   - Involvere foreldrekontaktene 
  - Målrettet informasjon og opplysning, erfaringsutveksling 
 
 

- Konstituering av kultur & økonomi-gruppe 

 
o  Kultur & økonomi er beskuttet lagt på hylla inntil videre da FAU ikke 

ser noe umiddelbart behov for denne interngruppa. Arbeidsplanen 
vedrørende avslutning for tiende trinn til sommeren tas opp på 
desembermøtet. Det er tradisjon for at avslutningen arrangeres av 
niende trinns foreldre i samarbeid med skolen og vi vil da se 
nærmere på kjøreplanen fra inneværende år og begynne å involvere 
foreldrekontaktene. 
 
 

- Eventuelt 

 
o  Det understrekes at Polenturer for tiende trinn ikke er et FAU-ansvar 

men et samarbeid mellom klassene på trinnet. Årets tur ble avholdt i 
høstferien og alle reiste samlet med samme arrangør (Aktive 
Fredsreiser). Det samme vil skje neste år. Det ble kommentert at 
dugnadsarbeid som salg av toalettpapir eller kakebokser nesten ikke 
kan starte tidlig nok og dette trenger ikke nødvendigvis initieres av 
arrangørkomitèen. Det er opp til den enkelte klasse og for den del 
elev å kjøpe inn varer og selge på eget initiativ. 

 
o  Tilbakemelding til årets Hei Verden er at tidligere varsling mottas 

med takk. Årets aksjon kom litt bardus på mange og det har 
betydning i hvilken grad man kan regne med å finne en arbeidsgiver 
utenfor hjemmet. 

 
o  Hjem & skole-gruppa møter ½ time før oppstart av neste FAU-møte, 

det vil si 18:30 tirsdag 3. november.  
 

 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 3. november 2015 kl. 19:00 i skolens personalrom. Eventuelle 

saker meldes Erlend Kveinen på følgende e-postadresse: 
 

erlend.kveinen@lyse.net 
 

senest dagen før.  

 
 

Med hilsen 

 Erlend Kveinen 

referent 

mailto:erlend.kveinen@lyse.net

