
 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 
 
REFERAT FAU-MØTE 
 

Dato: Tirsdag 06.02.18 
 
Tid: Kl. 19:00 – 19.30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøtte: 

 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

8A Brit Gjersdal Medlem 

8B Kristin Enoksen Medlem 

8C Thomas Edward Thesen Medlem 

8D Grethe J. Sandve Medlem 

8E Anne Berit Brovold Vara 

8F/10E Susanne Dagestad Medlem 

8G Asbjørn Tonstad Medlem 

9A Erlend Kveinen Medlem 

9B Ellen Marie Stangeland Medlem 

9C Hanne Grude Smeby Vara 

9E/ 10F Øyvind Standnes Medlem 

9F Kristin Dragsund Vara 

10C Janne Alice V. Ingebrethsen Vara 

10D Anne-Barbro Whyte Medlem 

10G Odd Inge Rødland  Medlem 

Ass. rektor Elin Djuve  Medlem 
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Saker: 
 
Velkommen 
Ingen kommentarer til innkallingen eller referat. 
 
Orienteringer 
Orientering fra ass. rektor:  

- Ny rektor er ansatt med tiltredelse 11. april: Anne Marte Nygård Basso.  
 

- Det er en del sykdom i stab og ledelse for tiden. Det er utfordrende men man 
prøver å løse dette slik at undervisningen ikke blir skadelidende.  
 

- Nye informasjonsskjermer er satt opp i hallområdet.  
 

- Oppfølging av elevundersøkelsen er satt på vent, mye grunnet lav bemanning for 
øyeblikket.  
 

- Et tilfelle av dødsfall i nær familie hos en av elevene ble ivaretatt som man best 
kunne fra personalet sin side. 

 
Orientering fra elevrådet:  

- Ingen saker. Elevrådet var ikke representert denne kvelden.  
 

Slåsskamp etter skoletid:  
- 26. januar kom beskjeden om en forhåndsavtalt slåsskamp som trakk mange av 

skolens elever med seg som tilskuere. Detaljene er distribuert til foreldrene via 
kontaktlærerne. Som det ser ut for oss har skolen taklet hendelsen på 
forskriftsmessig vis, inkludert foreldre og angjeldende elever. FAU blir informert 
dersom lignende situasjoner skulle oppstå i framtiden. 
 

Gruppene 
- Natteravn 

Nye jakker fra Tryg Forsikring er ankommet. De henger nå på knaggene i 
Ganddal bydelshus og er allerede tatt i bruk. 
 
Bogafjellavdelingen prioriterer å følge opp Endelig fredag-arrangementene 
annenhver uke.  

 
- Hjem/skole 

Intet nytt denne måneden.  
 
Evaluering juleball 2017 

- Asbjørn har skrevet et meget bra notat om juleballet: forarbeid, oppfølging og 
tips til neste gang, som nå er distribuert til medlemmene i FAU.  
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Eventuelt 

- Midler fra Sandnes Sparebank er kommet inn og allerede betalt inn til skolens 
konto da oppgradering av aktivitetsrom ble utført før jul. 
 

 
 
Neste møte blir tirsdag 10. april kl. 19.00 på personalrom Lundehaugen.  
 
Saker meldes til siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no  
 
 
 
 
For Lundehaugen FAU 
 
Erlend Kveinen 
referent 
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