
 

 

 

 

Saknr. Sak Ansvarlig   

19/22 Orientering fra rektor: 
Informasjonsheftet har blitt sendt ut i Sway og ligger på hjemmesiden. 
Heftet vil bli sendt ut hvert år.  
Rektorstillingen har vært utlyst, Anne Fløgstad har fått tilbudet om 
stillingen. Starter i februar. 
Elevundersøkelsen har vært gjennomført på 5-10. trinn. Undersøkelsen blir 
gjennomført digitalt. Det blir en gjennomgang på FAU til våren 
Nasjonale prøver har vært gjennomført på 5., 8. og 9. trinn. Resultatene har 
kommet, og blir gjennomgått på utviklingssamtaler.  
Ordensreglementet har vært tatt opp i elevråd. Mobilforbud blir stående – 
ikke ansvar for verdisaker. Regelen om bruk av Caps/hette – ulike meninger 
om dette skal være en skreven eller en uskreven regel. Skolen ønsker 
innspill fra FAU 
Uteområdet/utemiljøgruppa: 1. million er satt av til uteområdet til 
småskolen og mellomtrinnet, ledelsen håper FAU søker om midler til 
uteområdet til ungdomsskolen. Det ble oppretta utemiljøgruppe fra FAU i 
2021, som skulle søke om midler. Gruppa har fire medlemmer og kan gjerne 
ha med flere. Har blitt noen oppdateringer av småskoleområdet og maling i 
høstferien som var.  

Fungerende rektor 

Lunde 10-årige skole – FAU 

Referat FAU møte 02.11.22 

Dato:         02.11.22 
Sted:         Lunde 10-årige skole, fellesbygget.  
Klokken:   18.00 – 19.30 
 

Klasse FAU Vara Klasse FAU Vara 

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

Hanne Kjersti Hogga  
 

2.trinn Mari Haugen 
Guri Grue Carlsen   

Veronica Kornkåsa 
Sandstå (Per Anders 
Helgen) 

7.trinn Tore Bekhus 
Trine Moe Stakseng  
 

May Lis Kleven  
Stein Haugane 

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 Kristine 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  



 
Kommentar:  
Vedlikehold og ansvar rundt uteområdet, er viktig å tenke på og ha en plan 
på. 

20/22 Kommentarer til referat fra forrige møte. 
Ingen kommentar til referat. Følge opp saker fra første trinn til neste møte 
7. desember.  

Leder 

21/22 Juletrefest 13. desember kl. 18.00 – 19.00. Korpset spiller  
FAUs rolle i denne forbindelse: FAU sender ut en oversikt/kjøreplan over 
hvem som skal engasjeres i opplegget. Vi ser på gamle referat for å ha 
oversikt. Dialog mellom leder og Cathrine Fjeldstad. 

Leder  

22/22 Oppfølgingssak: Skolens ordensregler 
Kommentarer fra FAU på forslag til endring på ordensreglementet fra 
skolen:  

• Forslag: Vi bruker ikke caps og hette i timene – FAU sitt standpunkt: 
Fortsette uskreven regel som før, elever bør være kontaktbare. 

• Forslag: Smartklokke/mobil (skriv hele setningen)– enig i det som 
barnetrinnet har lagt frem, endre ordlyden. 

 

Leder 

23/22 Oppfølgingssak: Ønske fra FAU om evaluering av PC-bruk 
Prøveprosjekt om pc-bruk skulle evalueres våren 2022, FAU har blitt bedt 
om å ha is i magen og vente på bøker når budsjettet tilsier det. Skal FAU 
gjøre noe aktivt i forhold til pc- bruk? KFU kan kobles på saken – kan meldes 
inn til oppvekstutvalget. 
 
Innspill fra FAU: Pc-bruk var nytt etter korona, var ikke opplært da, er mer 
variert nå. Mange opplever kopiark og skrivebøker der ark blir limt inn. Godt 
forslag å ta opp dette i FAU – grundig gjennomgang av bruken nå. Faglig 
begrunnelse – hva er praksisen? Viktig å ta det til flere ledd – handler om 
budsjett – hva er mulighet å kjøpe? Tilbakemeldinger fra elever/foreldre og 
lærere. Spørreundersøkelse blant foreldre/barn/lærere. Ikke god 
informasjon om at det skulle være heldigitalt. For både digitalt + bøker. 
Informasjon til foreldre på ungdomsskolen – veldig lite informasjon – For at 
foreldre skal ha en oversikt må det sendes hjem en ukeplan for eksempel 
via Visma. Har lærere en egenvurdering av pc- bruken? Dette skulle vært 
gjennomført ved påske. Melder inn en sak til KFU. Ikke interessert i et 
heldigitalt prosjekt – vil ha faglig begrunnelse for valget rundt dette. 
Beskjed til politikere at det trengs penger – tar det opp i oppvekstutvalget. 
Dess lettere det er for foreldre å være på, dess bedre for barna. 
 

Leder 

24/22 Orientering fra kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
Alle FAU/SU i kommunen er representert i dette utvalget. Elisabeth Sørdal 
ble valgt som leder og Elin Blütecher ble valgt som nestleder. Saker: Mindre 
penger per elev i Nome enn gjennomsnittet nasjonalt. Orientering om 
trafikksikkerhetsplan – har kommet inn mange gode innspill. Ny 
oppvekstsjef: Unni Lunde. Neste møte er 15. november. Skal være et 
skolemøte for foreldre med mobbeombudet i januar.  

Silje 



25/22 Eventuelt  
Innspill fra 10. trinn: Skal 10. klasse arrangere skoleball? – hvis de skal ha 
det på Lundevang så er det lurt å bestille nå. Heidi Strand skulle engasjere 
elever og foreldre. Forslag til dato var 3. desember 
Hallo Venn: På vegne av Hallo Venn-komiteen vil de takke alle gode 
hjelpere! Tilbakemelding fra skolen var at det kunne jobbes mer med 
opprydding i etterkant, særlig faklene ute. 
Tanker rundt 10-klassefest og alkohol. Det er bekymring rundt den 
tradisjonelle 10-klassefesten på slutten av året, der det er mye drikking. 
Viktig å bygge samarbeid i foreldregruppa rundt temaet i forkant av festen. 
Politiet er inne og informerer for 8. klasse hvert år om drikking, sosiale 
medier og deling på nett. Det som skal arrangeres av skole/FAU skal være 
alkoholfritt.  

Leder 

 
 
Guri Grue Carlsen 
referent 
 

 

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  


