
 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 
REFERAT FAU-MØTE 
 

Dato: Tirsdag 09.01.18 
 
Tid: Kl. 19:00 – 20.00 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøtte: 

 

Klasse Navn Medl/ 
vara 

8A Brit Gjersdal Medlem 

8B Kristin Enoksen Medlem 

8C Maren H. B. Osmundsen Vara 

8D Grethe J. Sandve Medlem 

8E Siri Hermine Dahl Nymo Medlem 

8F/10E Susanne Dagestad Medlem 

8F Morten Braut Vara 

9A Erlend Kveinen Medlem 

9B Baard Braaten Vara 

9C Nina Tengesdal Medlem 

9E/ 10F Øyvind Standnes Medlem 

9F Annichen Dyrli Medlem 

10D Anne-Barbro Whyte Medlem 

10G Odd Inge Rødland  Medlem 

Ass. rektor Elin Djuve  Medlem 

Elevråd Tuva Aareskjold  Medlem  

 
 



 
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 

 

Saker: 
 
Velkommen 
Ingen kommentarer til innkallingen eller referat. 
 
Orienteringer 
Orientering fra ass. rektor:  

- Elin fungerer som rektor i påvente av ny ansettelse.  
- Søknadsfristen har gått ut, det var 12 søkere som alle var kvalifiserte. 4 stod igjen 

til dybdeintervju, alle med bred erfaring fra skole og ledelse.  
- Kontraktskriving og forhandlinger er nå i gang, vil sannsynligvis foreligge et 

navn på ny rektor i løpet av noen dager.  
 

- For tiden er det en reduksjon i administrasjonsstillinger fra 4 til 2,5. Dette skyldes 
at rektor sluttet og en 50% sykemelding hos annen inspektør.  Det er derfor mest 
fokus på drift, og utviklingsarbeid er satt på pause fram til denne situasjonen er 
over.  
 

- 1 toalettepisode i desember. 
 

- Elevsaker på 9.trinn: Elin informerer om at det har roet seg i begge gjengene som 
tidligere har vært nevnt. Den ene gjengen er oppsøkende ungdomsteam og 
familieteamet inne i. Denne oppleves som mest prekær av sakene.  

- Den andre gjengen dreier seg mest om festing og hærverk. 4 stykker fra skolen er 
involvert sammen med ungdommer fra andre skoler i distriktet. Skolen kjenner 
ikke til at det er narkotikaproblematikk i gjengen, men oppgir at det har gått 
rykter om dette.  

- Foresatte er involvert i begge sakene og skolen holder et tett øye med 
situasjonen.  

 
- IKT: Chromebook rulles ut. IKT avtalen som foresatte og elever skal skrive 

under på gjennomgås og innspill tas med tilbake om formulering av enkelte 
punkter. Foresatte blir innkalt sammen med elevene for å hente ut maskinene før 
vinterferien.  
 

- Ønske fra skolen om å flytte planleggingsdagen 3. april til 18. mai. Dette støttes 
av FAU og vil bli tatt opp i SU.  

 
Orientering fra elevrådet:  

- Ingen saker.   
 
Valg av ny nestleder og natteravnskoordinator for Ganddal.  

- Klaus Tveita er ny natteravnskoordinator. 
- Erlend Kveinen overtar som leder etter Jørn Håvard Kosmo.  
- Asbjørn Tonstad er ny nestleder i FAU.  
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Gruppene 

- Natteravn 
Klaus Tveita er ny natteravnskoordinator på Ganddal etter at Erlend overtar 
som FAU leder. Ny vaktliste for natteravner våren 2018 er sendt ut, færre 
avmeldinger enn det som har vært vanlig. Tryg sponser med nye jakker til 
Ganddal natteravnene, de gamle skal sendes i retur eller må destrueres. 
Bogafjell fortsette med vester, og ikke egne jakker.  

 
- Hjem/skole 

Diskusjon rundt hva som er hensiktsmessig for hjem/skole gruppa å 
arrangere. Fjorårets foreldremøte om nettvett var det kun ca 20 foreldre som 
møtte på, selv om alle foresatte var invitert.  
Hjem/skole gruppa ønsker tilbakemelding fra skolen på hvilke tema skolen 
ser behov for å ta opp.  
Diskusjon på om FAU bør kalle inn eksterne foredragsholder, som kan 
fungere som et trekkplaster for foreldre. Dette vil da koste penger og 
spørsmålet blir da om det er riktig bruk at FAUs midler.  

 
Evaluering juleball 2017 

- Alt i alt er elevrådsrepresentanten fornøyd med julebordet. Det var et tilfelle av 
en brannalarm som gikk, og at det var en teknisk svikt med lys/lyd på et 
tidspunkt på kvelden.  

- Asbjørn informerer om at det var litt organisasjonsproblemer i fht. foresatte som 
skulle bidra. Neste år bør foreldre melde seg en fast plass og få utdelt sine 
oppgaver.  

- Vipps var i hovedsak uproblematisk. Kasserer antar at julebordet går i pluss, men 
har ikke mottatt alle fakturaer ennå 

- Det hadde opprinnelig vært ønske om bordsetning og langbord til alle. Dette ble 
ikke gjennomført fordi det er dyrt og ressurskrevende.  

- Diskusjon om kåringene som gjennomføres. Oppleves som 
popularitetskonkurranse. FAU bør neste år ta en diskusjon på om disse er 
ønskelige å fortsette med.  

 
Eventuelt 

- Minner om at alle klasser kan søke om 1000 kr til sosiale arrangementer. Ikke 
alle klassene har benyttet seg av dette. De klassene hvor dette ikke er søkt om bør 
bli påminnet dette.  

- FAU har fått 60 000 fra Sandnes Sparebanks gavefond. Dette går til oppgradering 
av akt. rom i kjelleren.  

 
 
 
Neste møte blir tirsdag 6. februar kl. 19.00 på personalrom Lundehaugen.  
 
Saker meldes til siri.hermine.nymo@sandnes.kommune.no  
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