
 

 

Saksliste:  

Saknr. Sak Ansvarlig   

7/22 Valg av nytt FAU-styre for neste skoleår: 
Leder: Maria Tello (1 år) 
Nestleder: Hanne Kjersti Hogga 
Kasserer: Catrine Fjeldstad 
Sekretær: Guri Grue Carlsen 
 
Navn på nye vara for neste skoleår: 
2.trinn:  
Guri Grue Carlsen og Mari Haugen, vara Veronica Kornkåsa Sandstå tlf 97720314 
veronicakornkasa@gmail.com  
3. trinn: 
Lene Tollehaugen, vara Merethe Almankås, tlf 95527608, mer.alm@hotmail.com  
4.trinn: 
Silje Laland Moe og Cathrine Fjeldstad, vara Anne Sundbø, tlf 95934549 
annesundboe@gmail.com og Jørund Dorholt, tlf 90996309 j.dorholt@gmail.com 
5.trinn: 
May Britt Follegg, vara Ingeborg Steffensen  
6.trinn:  
Kristin Lange og Kirsten Hermansen, vara Hanne Kjersti Hogga 
7. trinn: 
Tore Bekhus og Trine Moe Stakseng, vara Maria Tello og May Lis Kleven, 
maylis.kleven@gmail.com, tlf 93029199 
8. trinn:  
Cecilie Risdalen, vara Gro Rønningen tlf 97179203 

Leder 

Lunde 10-årige skole – FAU 

Årsmøte for både FAU-representanter og vara 

Dato: 1.6 
Sted: Fellesbygget 
Klokken: 18.00  
Tilstede: Gult  

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

1.trinn Hanne Kjersti Hogga 
Anne Wulfsberg 

Mari Haugen  
Guri Grue Carlsen          

6.trinn Inger Berit Strand og 
Anne-Marie Børresen 
Gramstad   

Tore Bekkhus 
Trine Moe Stakseng 
 

2.trinn Therese Lahus  Lene Tollehaugen 7.trinn Maria Tello  Cecilie A. Risdalen 

3.trinn Stine Skjellaug og Kari 
Ljosåk  

Catrine Fjeldstad og 
Silje Laland Moen 

8.trinn Jeanette Knedahl og 
Paula Bouwmeister  

Heidi Kristina Aase og 
Hanne Skjeldal 
Waldenstrøm  

4.trinn Anette Svartdal   May-Britt Follegg 9.trinn Linn Maren Lie og 
Wenche Aarhus  

Silje Haugane 
Stian Holte 

5.trinn Kristin Tobro og Anne 
Kjersti Vik  

Kirsten Hermansen og 
Kristin Lange 

10.trinn Kari Ann Simones   Elin Kjartansdottir 
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9.trinn: 
Heidi Kristina Aase og Hanne Skjeldal Waldenstrøm, vara Siv Jorun Normann, 
Hanneke Van Ammers 
10.trinn: 
Silje Haugane og Stian Holte, vara Helge Strand og Elisbeth Haldorsen, 
Frkhaldorsen1234@gmail.com, tlf 98190918 
 
Har laget forslag til ny møteplan for neste skoleår. Forslaget godkjennes. Fortsette 
med møter 1.onsdag i mnd. Første møte ved nytt skoleår blir første onsdagen i 
september. Forsøke å samkjøre møter med SU/SMU. Det vil derfor bli flere SU 
møter enn det har vært tidligere, men det er ønskelig fra skolens side og noe FAU 
er enig i at er lurt da det også er KFU møter hver måned.  
 
Mangler 1 foreldrerepresentant i SMU -  Kristin Lange stiller 

8/22 Leksefri skole – innspill fra foreldregruppa  
Utsetter saken. Det politiske miljøet er engasjerte i saken. Grunnet at dette 
sannsynligvis blir startet opp i Holladelen av kommunen. Informasjon å finne på 
dette om leksefri skole på KFU-siden på facebook. 

Leder 

9/22 Orientering fra «Utemiljø-gruppa».  
- Ikke kommet helt i gang grunnet flere faktorer 
- Fortsatt ønske om å opprettholde dette arbeidet 
- Kommunen har satt av noen midler til dette arbeidet, kan muligens også 

søke midler fra Sparebankstiftelsen 
- Ønske fra elevene i forhold til å få laget en sykkelløype 
- Viktig å prioritere 1.trinn 

 
Ny gruppe: Cecilie Risdalen, Silje Haugane, Hanne Kjersti Hogga og Therese Lahus 

Leder  

10/22 Orientering fra rektor Anne Lindgren  
Presenterer seg. Jobben er nå å drifte skolen. Rektor går ikke inn i varslingssaken 
på skolen, men informerer om at Bedriftshelsetjenesten er engasjert i arbeidet. 

- Jobber med et sommerbrev med informasjon om blant annet avslutning 
for 7.trinn og 10.trinn. I tillegg til info fra SU/SMU og FAU.  

- En ny lærer på neste års 4.trinn , Karoline E. Bø 
- Sendt ut leksehjelp-påmelding i Visma med beskjed om svar via VISMA 
- Bevilget midler til lekeapparater til oppvekstetaten, deles med barnehage. 

Må også gjøres en jobb i forhold til fundamentering. Lekeapparatene blir 
kjøpt inn fra Søve Lekemiljø. 

- 17.6 siste skoledag. Halv dag, elevene kjører ordinær skoleskyss som også 
går 11.30 på fredager. SFO åpent som vanlig. 

- Lyst ut et ledig års-vikariat som inspektør, 5 søkere, tilsetting ikke landet 
enda. 

- Må kjøpes inn bøker til 1.og 2.trinn. Ellers mye bruk av digitale 
undervisningsplattformer, bl.a. Skolestudio.  

- Har vært evaluering av bruken av Skolestudio. Har opplevd at Skolestudio 
har vært bra på mange trinn, men kan synes som det er utfordrende å 
skape variasjon. Denne pakken er dyr i innkjøp, og det finnes tilleggspakker 
som kan gi ytterligere tilbud, som også koster en del. Bør gjennomføres 
videre, for å erfare litt mer og utnytte flere muligheter. Mulig å supplere 
med bøker. 

- Ønske å få komme med innspill til evaluering fra elev-foreldre-perspektiv. 
Innspill fra foreldre i møtet på at det også kan være utfordrende å bistå 

Fungerende rektor  
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barna på Skolestudio (spes. Matematikk). 1.trinn må kunne få undervise 
via bøker. Viktig for barna å få sin 1.bok. Handler nok også noe om 
hvordan lærerne legger opp leksene, bl.a. viktig med skrivebok. Elevene 
sliter med å måtte scrolle opp og ned i teksten. Konklusjonen så langt er at 
ordningen med Skolestudio skal videreføres, men skal suppleres med 
bøker.  Viktig å gi opplæring til foreldre på bruk av digitale verktøy. Rektor 
tar dette med videre, for å sette dette i system. F.eks. bruke Telemark 
kompetanse som ressurs på opplæring. 

- Tur til Sommerland 14.juni – fra 5. trinn og oppover. Må ha hjelp fra 
foreldre til kjøring. Må også være 5 barn pr voksen under 14 år. Lærerne 
organiserer dette. Viktig å få sendt ut forespørsel til foreldre ang. kjøring 
og evt. tilstedeværelse i Sommerland. Kan være enkelte elever som ikke 
har ønske om å bade, må da organiseres. 

11/22 Eventuelt  
- Spørsmål av gjenbruk av PC’r.  Skal ikke overføres til andre, grunnet at 

disse er belagt med lisenser. 
- Svømmeopplæring - det er håp om å få til svømmeopplæring for de minste 

på Dagsrud. Det er fullbooka på Gullbring. Noen kull som har mistet dette 
så langt, kan bli en kabal å få gjennomført svømmeundervisning i henhold 
til fagplaner. Dette handler om både lærerkabal og svømmehall. Dette blir 
fulgt opp videre.  

 
 
 
Vennlig hilsen  
Anne Lindgren                   Maria Tello    
Fung. Rektor ved Lunde 10-årige skole  FAU-leder ved Lunde 10-årige skole 
 
 

Leder  

 

 

 

 

                    Møteplan - Lunde 10- årige skole 2022/2023     

                        

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

FAU  7 5 2 7  1      1 12 3 valg 
7 

årsmøte 

SU       7 5     2 7  1     1 12 3 valg 7  

SMU    5   7      12  7 


