
Referat fra foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) 

v/Lunde 10-årige skole 
Dato: 

Sted: 

Kl.: 

 

05.10.2022 

Lunde 10-årige skole, møterom ungdomsskolen  

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 

2 trinn Mari Haugen 

Guri Grue 

Carlsen 

Veronica 

Kornkåsa 

Sandstå 

7 trinn Tore Bekhus 

May Lis Kleven 

Miriam Gunnerud 

3 trinn Lene 

Tollehaugen 

Merete 

Almankås 

8 trinn Cecilie A. 

Risdalen 

Gro Rønningen 

4 trinn Jørund Dorholt 

Cathrine 

Fjeldstad 

Anne Sundbø 9 trinn Heidi Kristina 

Aase 

Hanne S. 

Waldenstrøm 

Siv Jorun 

Normann 

Siri Skinndalen 

Moen 

5 trinn May Britt 

Follegg 

Ingeborg 

Steffensen 

10 

trinn 

Silje Haugane 

Stian Holte 

Helge Strand 

Elisabeth 

Haldorsen 

 

(De som deltok på møtet er merket med gul farge.) 

 

 

Saknr. Sak Ansvarlig 

12/22 Orientering fra rektor: 

Det vil komme informasjonshefte fra skolen den nærmeste tiden, 

det vil være informasjon om hvordan skolestarten har vært, 

antall elever og lærere osv. 

Det pågår rekruttering av ny rektor på skolen, og 

bedriftshelsetjenesten jobber med arbeidsmiljøet.  

Det ble gjennomført en kjempefin aktivitetsdag der elevene på 

U-trinnet var ansvarlig for aktivitetene, ungdommene var veldig 

flinke til å veilede og skape god stemning. 

Det blir kjøpt inn noe bøker til de minste og mattebøker til 10. 

trinn. 

 

Fungerende 

rektor 

13/22 Opplæringsloven:  

Rektor hadde en orienteringsrunde om opplæringsloven. 

 

Leder 

14/22 Skolens regler: 

Det kom inn to punkt fra foreldre.  

1. Bør foreldre involveres tidligere, slik at de kan utnyttes som 

en ressurs?  

2. Punktet om kontakt med foreldre ble endret til at skolen 

Leder 



kontakter foreldre ved brudd på skolens regler. Skolens regler 

skal også behandles i SU/SMU. 

 

15/22 Utemiljøgruppa:  

Skolen har fått 1 mill kr til utemiljø, dette skal benyttes til 

lekeapparater inkludert forarbeid/grunnarbeid. Arkitekt har vært 

på skolen og sett på mulige områder. Det er først og fremst de  

minstre barna som glede av dette. Rektor tar inn ønsker fra 

elevrådet og FAU. Mulig det kommer ut et anbud i januar. Det 

er en egen foreldregruppe som har jobbet med å få det triveligere 

utenfor 1. trinn, det planlegges maling både på gjerdet og 

oppfriskning av paradis på asfalten. 

 

Leder 

16/22 Internkontroll: 

Elevenes skolemiljø: Rektor orienterte om skolens rutiner for 

håndtering av § 9A saker – et trygt og godt skolemiljø for alle. 

 

Leder 

17/22 Taushetserklæring: 

Alle signerte på taushetserklæring 

 

Leder 

18/22 Eventuelt: 

1. trinn ønsker å erstatte de gamle pc’ene med iPad. Fungerende 

rektor vet at noen av de gamle pc’ene fungerer dårlig og er trege. 

Anne melder dette til ny oppvekstsjef som må ta stilling til dette.  

FAU ønsker at skolen gjennomfører en evaluering av pc bruk 

som et supplement i forhold til lærebøker og gir FAU en 

tilbakemelding om resultatet. 

Melkeordningen: Ordningen i dag fungerer slik at dersom et 

barn som kjøper melk er borte fra skolen, får eleven disse 

melkekartongene med seg hjem når eleven er tilbake på skolen. 

Dette kan være 4-5 melk som eleven må ta med hjem. FAU 

mener at ordningen bør fungere slik at dersom en elev er borte, 

blir denne melken delt ut til andre som ikke kjøper melk. 

Foreldrekontaktene i 1. trinn skal ta dette videre til klassen og 

starter denne praksisen, dersom foreldrene godtar dette.  

 

Leder 

 

 

Lunde, 17. oktober 

Silje Haugane mob. 91753545 

Sekretær FAU 


