
Referat fra samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget (SU/SMU) 

v/Lunde 10-årige skole 
Dato: 

Sted: 

Kl.: 

 

27.04.2022 

Lunde 10-årige skole, fellesbygget  

19.30-21.00 
 

 

 

 Samarbeidsutvalget:     

Maria Tello 

Til stede 

Rep. For FAU   Vara:   

Anders Skogheim  

Meldt forfall MF 

Rep. For lærerne  Vara: Inger Haugane 

Til stede 

 

Inger Lise E. Fjeldly 

MF 

Rep. For lærerne  Vara: Jan Idar Øygarden  

MF 

  

Rebecca Kasin  

MF 

Rep. For andre ansatte  Vara   

John Gramstad 

MF 

Rep. Nome kommune  Vara:   

Martine I. Nikolaisen 

Evensen, 7. trinn 

Til stede 

Rep. for elevrådet  

b-trinn 

 Vara:  Vetle V. Hauge 7. trinn  

Janne Hegna 10. trinn 

MF 

Rep. For elevråd   Vara: Oliver Nicolai B. 

Johnsen 10. trinn 

 

Anne Lindgren  

Til stede 

Rep. Nome kommune 

- skole 

     

 Skolemiljøutvalg:     

Maria Tello 

Til stede 

Rep. For FAU   Vara: Therese S. Lahus  

Hanne Kjersti Hogga 

Til stede 

Rep. for foreldrene     

Salwa Alfarra 8. trinn 

MF  

Rep. For elevene  Vara: John Mathias T. Høgstli 

9. trinn 

 

 

 

 

 

SAK NR SAK UTVALG  

1/22 Orientering fra FAU 

Skolemelk-ordningen fungerer godt og foresatte ønsker at 

dette fortsetter neste skoleår. 

Saker fra FAU: 

• 17. mai  

• Drøftinger rundt hvordan seksualundervisning 

gjennomføres 

• Innspill ang lærebøker 

• Spørsmål om elever kan bidra i PRIDE markering 

Se utfyllende referat fra FAU 

Leder FAU 



2/22 Orientering fra elevråd 

Hvordan har vi det på skolen nå?  

Martine fra trinn 7 var den eleven som kom på møtet. 

(Janne på trinn 10 hadde misforstått dato.) 

Martine fortalt at hun oppfattet at de fleste elever hadde 

det bra og hadde noen å snakke med. 

Aktivitetsledere er i sving og har ulike aktiviteter.  

Det ble sagt fra om at trinn 1 syns det kunne være litt 

«skummelt» å delta i ulike aktiviteter. Dette tar Martine 

med til elevrådet. 

 

Elevrådsledere  

3/22 Orientering fra fungerende rektor 

• Rektor orienterte om at hun er bedt om å være 

fungerende rektor i Renate Mentzoni Aaraas sin 

sjukemelding. Som stedfortredende rektor skal jeg i 

tillegg til daglig drift avslutte skoleåret for elevene 

sammen med ansatte, gjøre nødvendige tilsettinger og 

forberede nytt skoleår. Ellers har fungerende rektor 

vært rundt i alle klasser og har blitt godt tatt imot av 

elever og ansatte. 

• Orientering om avslutning og vitnemålsutdeling for 

trinn 10. Dato er satt torsdag 16. juni.  

• Markering av at trinn 7 går fra barnetrinn til 

ungdomstrinn. 

• Det vil i løpet av våren komme nye elever på ulike 

trinn. Vi er i kontakt med flyktning-tjenesten og får 

fortløpende informasjon. 

• Invitasjon om gratis dag i Sommarland. tirsdag 14. 

juni er kommet til elever på Lunde 10-årige skole.  

Det er nødvendig å samarbeide med foresatt ang 

transport for de trinn som benytter seg av tilbudet. 

 

Fungerende rektor 

4/22 Eventuelt  

• Viktig at nye medlemmer til SU/SMU i størst mulig 

grad er på plass til siste møte onsdag 1. juni. 

• Det er et ønske at gruppa som jobber med uteområdet 

blir kalt inn på møtet 1. juni. 

 

Leder SU 

 

 

Lunde, 28.04.22 

 

Anne Lindgren  

Fungerende rektor 
 


