
LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE - FAU 
 

 

REFERAT FAU-MØTE 

Til medlemmer og varamedlemmer Lundehaugen FAU 

 

Dato: Tirsdag 03.11.2015 

 
Tid: Kl. 19:00 – 19:30 

 
Sted: Lundehaugen Ungdomsskole, personalrom 

Fremmøte: 

 

Tilstede 

(X) 

Klasse Navn Medl/ 

vara 

Arbeidsgruppe: 

X 8D Hagen, Anne MEDL  

X 8E Dagestad, Susanne MEDL Hjem&Skole 

X 8F Standnes, Øyvind MEDL  

X 8G Bakke, Eli Eide MEDL  

X 9B Stangeland, Ellen Marie MEDL Hjem&Skole 

X 9C Frøland, Line MEDL Hjem&Skole 

X 9E Vassvik, Svein Are MEDL  

X 9F Kveinen, Erlend MEDL  Natteravn 

X 10A Tisløv, John Aage MEDL  

X 10C Grønås, Kjersti Bjerklund MEDL  

X 10E Braaten, Baard MEDL  

X 10F Isaksen, Ronny MEDL  

X Elevråd Brunes, Ida Pollestad  MEDL  

X Rektor Bustnes, Randi Rønneberg  MEDL  
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Saker: 

 
- Godkjenning av innkalling 

 
o  Rettelse til oktoberreferat: arrangør av Polentur for 10. klasse er Hvite    

Busser, ikke Aktive Fredsreiser. 
 

 

- Orientering fra rektor 

 
o Hei Verden-aksjonen innbrakte 135 000 kroner i alt. Videre rapporteres 

det om en kjekk foreldrekveld for åttende trinn. 

 
o Tiende trinn hospiterer i videregående skole i uke 45 og 46. 

 
o Foreldreundersøkelsen er sendt ut i posten og skal nå være mottatt hos 

de fleste. Det oppfordres sterkt til å ta seg tid til å svare på denne, 
tidligere år har svarprosenten vært lav. Hensikten med undersøkelsen er 
å få en tilbakemelding på hvordan foreldrene oppfatter skolens tilbud og 
hvordan denne sammenfaller med lignende undersøkelser blant lærere 
og elever. 

 
o Det er skrevet kontrakt med Sandnes Kulturhus vedrørende niende trinns 

forestilling i april. Forestillingen markerer avslutningen på trinnets 
musikkundervisning. 

 

o Byggingen av nye Bogafjell ungdomsskole er nå utsatt til 2020 (mot 
forventet byggestart 2018), hvilket medfører at Lundehaugen må øke 
kapasiteten fra 20 til 22 klasser de neste fire skoleårene. Ettersom 
nærskoleprinsippet står sterkt betyr dette at alle steiner må snus for å 
øke kapasiteten utover dagens løsninger der brakker trenger 
oppgradering i tillegg til å bli hyppig benyttet som det er. Det er videre 
mangel på grupperom. Saken er under utredning men allerede nå kan 
man slå fast at bruk av ambulerende klasserom (klasser må klare seg 
uten fast klasserom) vil bli nødvendig. 

 

 

- Elevrådet 

 
o Planlegging av juleballet er startet. Det avholdes torsdag 10. 

desember fra 19 til 23 i Sørbøhallen og elevrådet ser for tiden på 
økonomien. Musikkanlegg er bestilt inn og man minner foreldrene på 
å sjekke hvilke oppgaver de har satt seg opp på denne kvelden. Det 
er blant annet behov for voksne vakter. Randi sender ut en 
påminnelse til foreldrene. 

 

o Det er søkt om penger til nye benker på utendørsområdet fra Barn 
og Unges Bystyre (BUBS). 
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- Interne grupper 

 
o Det påpekes at de gjenværende interngruppene Natteravner og 

Hjem & Skole fritt kan plukke medlemmer etter behov fra de FAU-
representantene som ikke har verv så langt.  
 
  
 

- Eventuelt 

 
o  Det blir foreldremøte i skolens aula 2. februar 2016 med Tone 

Warhaug og Aslaug Neteland. Tema for kvelden: «Å være foreldre». 
Arrangør: Hjem & Skole-gruppa. 
 

o  Skoleårets første SU/SMU-møte (samarbeidsutvalget / 
skolemiljøutvalget) avholdes mandag 16. november fra 13 til 15:30. 
Saksliste er sendt ut. Kjersti og Erlend representerer FAU på møtet 
og eventuelle innspill sendes Kjersti på e-post 
kjersti.gronaas@lyse.net i forkant.  
 

o  Det blir videre møte i Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) tirsdag 10. 
november på Sandved skole. Baard representerer oss der.  

  
 

 

- Neste møte: 

 
o Tirsdag 1. desember 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:kjersti.gronaas@lyse.net
mailto:erlend.kveinen@lyse.net

