
 

 

 

 

Saknr. Sak Ansvarlig   
26/22 Orientering fra rektor 

Budsjett så langt for 2023 

Til informasjon: Ingen endringer i forhold til rammene. Vi kan alltid ønske 

oss mer, men det er bra sammenlignet med nabokommuner. Feil å 

svartmale. Er et varslet overforbruk på Lunde 10-årige i år. Noe er Korona-

relatert. Har kjøpt noen stoler og bøker til trinn 10. 

Elevundersøkelsen er i gang 

Til informasjon: Obligatorisk på trinn 7 og trinn 10 – det er dette dere leser 

om i media. Skal bli tatt før 20. desember. 1. februar kommer ny rektor, hun 

gleder seg. Kommer også på besøk til skolen siste skoledag 22. desember. 

Kommer fra Oslo.  

Skoleavslutning i kirken fra morgenen 22. desember 

Til informasjon: Anne informerer at det skal være besøk i kirken siste 

skoledag. Det er også et alternativt opplegg på skolen.  

Advent og arrangement ved Lunde 10-årige skole 

Til informasjon: Skolen med elever og lærere gleder seg til fest den 13. 

desember, elevrådsleder kommer til å lede festen, det blir gang rundt 

juletreet med forsangere og alt.  

Fungerende rektor 

Lunde 10-årige skole – FAU 

Referat FAU møte 07.12.22 

Dato:         07.12.22 
Sted:         Lunde 10-årige skole, fellesbygget.  
Klokken:  18.00 – 19.30 
 

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

1.trinn Gry Anette Stigen   Annifrid Aafløy  6.trinn Kristin Lange 
Kirsten Hermansen    

Hanne Kjersti Hogga  
Silje Waldenstrøm 

2.trinn Mari Haugen 
Guri Grue Carlsen   

Veronica Kornkåsa 
Sandstå  

7.trinn Tore Bekhus 
May Lis Kleven  
 

Stein Haugane 
Miriam Gunnerud 

3.trinn Lene Tollehaugen Merete Almankås 8.trinn Cecilie A. Risdalen   Gro Rønningen  
  

4.trinn Silje Laland Moe 
Cathrine Fjeldstad    

Jørund Dorholt 
Anne Sundbø  
 

9.trinn Heidi Kristina Aase 
Hanne S. Waldenstrøm  

Siv Jorun Normann 
Siri Skindalen Melås  

5.trinn May Britt Follegg   Ingeborg Steffensen  10.trinn Silje Haugane  
Stian Holte  
   

Helge Strand  
Elisabeth Haldorsen  



Uteområde – oppdatering så langt 

Til informasjon: Sett på skisse, ungdomsskolen kunne nok ønske seg mer, 

men de har allerede et fint område. Det trengs å bytte dekke i ballbingen og 

sykkelløype, dette er to prosjekt. Uteområdet utenfor trinn 1- 2 har dårlig 

asfalt – det er sendt et brev til kommunen om dette fra rektor. Svaret om 

asfaltering er at det ikke er økonomi til det. Det har kommet innspill om et 

lekeapparat på 1- 2 trinn, kan erstattes i stedet for tre som skulle plantes. 

Møte med Anders Skogheim – innspill om lekeapparat i stedet for 

asfalt/maling. Ber om lov til å gjøre det beste ut fra innspilla som er kommet 

inn. Edderkoppnettet er plassert litt feil i forhold til ballområdet, så må finne 

en alternativ plass for det. Saken bestemmes 8. desember før det skal ut på 

anbud.  

Skolens satsningsområder og opplæringslovens §9A Rektor 

Til informasjon: Læringsmiljøet, Bry deg – prosjektet er to satsningsområder 

i skolen.  Opplegget blir godt ledet av lærere. Har brukt 

spekterundersøkelsen og relasjonskartlegging i dette arbeidet, for å fange 

opp de elevene som er litt stille. Personalet har jobbet veldig bra med dette. 

Samarbeid med USN, der det jobbes med noen pilot-prosjekter. Fortsetter 

jobbing med Fagfornyelsen 

 

Jobber med 9A. Har noen aktivitetsplaner som følges opp. Ansatte er flinke 

til å lage varslingsskjemaer, jobber bra med det på skolen.  
 

Ordensreglementet 

Er behandlet i hele høst, det er SMU som skal vedta det endelig. Det meste 

er vedtatt, men punktet om caps blir ikke tatt inn, enighet i FAU. Punktet om 

mobil ble godtatt forrige gang. Vedtak: Det er greit for FAU at 

tilleggspunktet om ansvar for mobil står i ordensreglementet.  

27/22 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent, ingen kommentarer 

Nestleder  

28/22 Orientering fra KFU, Hanne Kjersti 
Bruk av pc i undervisning, skal jobbes videre med på nyåret med ny 
oppvekstsjef. Innlegg om mat og sunnere brød fra Aasmundsens bakeri – 
barnehagebrødet. Dette settes i gang.   

Nestleder  

29/22 Natteravner i Lunde 
Til informasjon: Oppstartsfase nå, så langt har 35 personer meldt seg. Det 
startet forrige helg, var ute på juleballet på lørdag. Litt uklart om hva en 
gjør når noe skjer. Så på juleballet at det er en effekt at voksne er i området.  

Nestleder 

30/22 Etablering av utemiljøgruppe ungdomstrinnet 
Kom som innspill fra inspektør forrige FAU-møtet. Elevrådet har meldt inn 
behov for nytt dekke i ballbingen, bordtennisballer, sykkelstativ, benker 
under vinduer. Blir jobbet bra med utemiljøet på barnetrinnet.  
Innspill: Spørsmålet er om en skal få i gang en utemiljøgruppe som kan 
jobbe med utemiljøet til ungdomstrinnet. Hva med å få med noen 

Nestleder 



ungdommer og eventuelt søke sparebankstiftelsen om midler. Kunne en 
hørt med Conform om de kunne støpe et pingpong-bord? 

31/22 Juletrefest, nisser fra hvert trinn, innkjøp og pakking av godteposer 
FAU har ordnet med nisser og godteriposer, ellers har skolen regi på festen. 
252 barn er meldt på. Fått nisser til juletrefesten fra 2., 3. og 7. trinn, men 
har vært stille fra de andre trinna. Kan klassekontakter gå mer direkte på å 
spørre om nisserepresentant. Har nissedrakter her på skolen, har noe fra 
handelsstanden i bakhånd. Forslag: bruke 10. klassinger som nisser på 
denne festen seinere?   

Nestleder 

32/22 Eventuelt  
Klassekasse: Det er vanskelig å få inn penger til klassekassa. Finnes det et 
skriv på hva penger i klassekassa skal gå til og hvordan du kan få inn 
penger. Hvor oppbevares ting som blir kjøpt? Hva er rutiner om innkjøp av 
grøt? Diskusjon rundt disponent i klassekassa, og rutiner rundt det. En 
oppskrift på hva en klassekontakt gjør etterspørres.  
Forslag: Kan vi lage et skriv på det? Klarere regler, som er likt på de ulike 
trinn. 
 
Juleball og kåringer: Innspill om kåringer på juleball fra 5.-7. trinn. Hvis det 
skal være kåringer, så bør det være hyggelig – ikke noe som går på utseende 
eller kroppspress. Heller noe som går på at du har vært inkluderende.  
Anbefaling fra FAU: Foreslår ikke kåringer på juleballet for 5-7. trinn.  
 
Spørsmål fra 6. trinn: Er det lov å ta bilder under juletrefest? Svar fra 
rektor: Lov å ta bilder av egne barn, men vær varsom med bilder av hele 
klassa. Ikke legge ut på sosiale medier, vær varsom med det! Viktig at de 
ikke blir gjenkjent. Om barna ikke ønsker det, så skal det respekteres. 
 
Spørsmål fra 9. trinn: Hvorfor har ikke 9. klasse kunst og håndverk? Svar fra 
rektor: Fag- og timefordeling fra Utdanningsdirektoratet har lagt opp til at 
det mat og helse på dette trinnet. Får 9. trinn mattebøker i januar? Svar fra 
rektor: Føringen er at de skal få det i 2023, vet det er et stort ønske om å få 
det.  

Nestleder 

 

Referent Guri Grue Carlsen 

 

  AUG  SEPT  OKT  NOV  DES  JAN   FEBR  MARS  APRIL  MAI  JUNI  

FAU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  7  

ÅRSMØTE  



 

MØTEPLAN – LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE 2 

SU    7  5  2  7    1  1  12  3 VALG  
  

7  

SMU      5    7        12    
  

7  


