
 

 

Saksliste:  

Saknr. Sak Ansvarlig   

1/22 Referat fra KFU er lagt i FAU gruppa vår på Facebook.  
 

Leder 

2/22 Orientering om 17.mai 
 
Lærerne går i 17. mai toget med elevene.  
 
Flytte organiseringen av 17.mai. Lære av Ulefoss. 7 og 8 trinn?  
Sjur - Line Bosnes Hegna (Leder har tatt kontakt med Sjur 1.5.22, gir oppdatering 
på neste møte.) 
 

Leder 

3/22 Skolemelk, evaluering så langt.  
Ønsker videre ordning.  
 
(Går det an å begrense mer?)  
 

Leder  

4/22  
Valg av nye representanter til FAU skoleåret 2022/2023 (saken kommer opp på 
nytt i møte 01.06.22 og representantene bør være klare til juni møtet.) 
 
Leder stiller seg tilgjengelig for gjenvalg ett år til. Men trer til side om noen 
andre ønsker rollen.  
 
 

 

Leder  

5/22 Orientering fra rektor Anne Lindgren  
 

Fungerende rektor  

Lunde 10-årige skole – FAU 
Referat 

Dato: 27.4 
Sted: Fellesbygget 
Klokken: 18.00  
Tilstede: Gult  

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

1.trinn Hanne Kjersti Hogga 
Anne Wulfsberg 

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

Tore Bekkhus 
 

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 

5.trinn Kristin Tobro og Anne 
Kjersti Vik  

Kirsten Hermansen og 
Kristin Lange 

10.trinn Kari Ann Simones   Elin Kjartansdottir 



Går inn som vikar for Renate så lenge hun er sykemeldt. Kjenner skolen godt som 
tidligere rektor ved Ulefoss. Har vært på klassebesøk på alle trinn, vært kjempe 
koselig og fint for elevene.  
 
Er her denne våren, jobben er å få en god avslutning på skoleåret og planlegge ett 
nytt skoleår ifht. Tilsetninger, timeplaner og ikke minst FAU.  
 
Involverer seg ikke i konflikten som har vært, kommer ikke til å være med på noe 
arbeide videre knyttet til den heller.  
 

• Kommer noen nye elever fra Kongo.  

• Kommer sannsynligvis også noen nye elever fra Ukraina.  

• På neste års 8.trinn kommer det nye elever fra Montessori, skolen skal 
gjennomføre overføringssamtaler.  

• 7.trinn har avslutningsfest – samarbeide med lærerne.  

• 10. trinn – har avslutningsfest 16.6 i fellesbygget. Vitnemålsutdeling. 
Foreldrene skal være vakter på kvelden/natta når de har sin tradisjonelle 
fest. 9.trinn serverer og organiserer kaker.  

• Siste skoledag fredag 17.6.  

• Skolen har fått invitasjon til Sommarland. Tirsdag 14.6. FAU-leder mener 
det bør komme føring på hvilke trinn som kan dra i årene fremover.  

• Kontaktlærerkabalen vil bli sendt ut til foresatte så fort den er klar.  
 

               Telefonnummer til Anne Lindgren: 915 17 836 
 
 
 

6/22 Eventuelt  
 
Beate Alstad – underviser i seksual undervisning i Notodden – ta det med til KFU. 
Kontaktperson med Jeanette Knedahl.  
 
Er det systematisk seksual undervisning, eventuelt hvordan? UKE 6 skal 
gjennomføres på alle trinn. Skolen ønsker et tettere samarbeid med helse om UKE 
6 også.  
 
Lage et årshjul for FAU.  
 
 
Ønsker lærebok – innspill til skolen.  
 
Neste møte: Leksefri skole  
 
Samisk undervisning – Bøker må bestilles før sommerferien.  Også satt inn når 
timen skal gjennomføres. Kan ikke ha undervisning på fredager -  tirsdager 
fungerer fint. (9.trinns elev) Samisk lærer må informeres før sommerferien for å få 
til et samarbeid.  
 
Pride arrangeres 2. juli i Lunde. Det ønskes fra FAU at elevene skal bidra med noe 
kreativt som kan henges opp i sentrum denne dagen. Det ønskes også fra FAU at 
det er fokus på at det er 50 års markering. Ta det opp i elevrådet.  

Leder  



 
Invitere utemiljø-gruppa til FAU og SMU møtet neste gang.  
 
Foreldremøter på våren – ha fokus på foreldresamarbeid. Ønsker å innarbeid 
samtaleduk på disse møtene. Det kan være med på å bidra til et tettere 
foreldresamarbeid mellom foresatte og også mellom skole og foresatte.  
 
SU og SMU er flyttet til etter FAU møte 1.6.  
 
I etterkant av møtet så har det vært et nytt medieoppslag i TA vedr. 
personalkonflikten ved skolen. Leder ble kontaktet av Kanalaen fredag 30.4 og har 
gitt en kort uttalelse. Leder har også vært i møte med Anne og Kristin fredag 30.4 
hvor det blir opplyst at de ikke var informert om medieoppslaget i forkant av FAU-
møtet onsdag 28.4  
 
 

 

 

 


